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Leder

Kapitalforvaltning og
interessefællesskab
Finanstilsynet har for nylig undersøgt 10 udvalgte investeringsforeninger*
for at afdække, hvad bestyrelserne i foreningerne gør for at varetage investorernes
interesser. Bestyrelserne skulle forklare, dels hvad de gør for at minimere
omkostningerne, dels for at forbedre afkastet.
Ud fra de 10 foreningers svar konkluderer
Finanstilsynet, at bestyrelser, der udviser best
practice, blandt andet:
• Fokuserer på nedbringelse af formidlingsprovision og porteføljerådgivningshonorar
• Har fastsat mål for omkostninger relativt
til konkurrenter

• Arbejder for, at stordriftsfordele kommer
investorerne til gode

• Er kritiske ved valget af porteføljerådgivere
• Har fastsat mål for performance relativt
til konkurrenterne

Kan Formuepleje gøre det bedre?
I Formuepleje beskæftiger vi os kun med værdiskabende investeringer, som vi selv investerer i. Det betyder, at Formueplejeforeningerne
er ”født” med en række karakteristika, som, vi
mener, er ”best practice”, når vi vil lave værdiskabende investeringer, blandt andet:

• Ser passiv forvaltning som alternativ til
aktiv forvaltning, der performer dårligt

• Formueplejeforeningerne betaler ikke formidlingsprovision. Eneste omkostning for
investor ved køb og salg af foreningerne er
emissionstillæg og indløsningsfradrag, som
er de faktiske omkostninger, der udløses, når
der skal købes og sælges underliggende værdipapirer.

I Formuepleje, synes vi, det er befriende, at
Finanstilsynet er med til at sætte – og om
muligt højne – standarden for kvaliteten af
investeringsprodukterne i Danmark. Og jeg
ved, at bestyrelserne i Formueplejeforeningerne ligeledes imødeser, at de i løbet af tredje
kvartal 2014 får mulighed for at vurdere alle
punkterne nøje.

• Formuepleje modtager et fast honorar fra
foreningerne for at forvalte porteføljerne
med aktier, obligationer og lån. Satsen her
ligger under medianen for sammenlignelige

• Reagerer rettidigt på dårlig performance

• Vurderer kvaliteten af den rådgivning som
distributionsleddet giver investorerne
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Finanstilsynet forventer i øvrigt, at alle
bestyrelserne for investeringsforeningerne i
Danmark vurderer, i hvilket omfang de lever
op til punkterne, og såfremt det ikke er tilfældet, bør bestyrelserne evaluere, om det er i
investorernes interesse.
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• Som den eneste i Danmark angiver vi mål
for, hvor meget afkast vores klassiske foreninger kan forventes at levere på en femårig investeringshorisont. Tilsvarende angives der sandsynlighedsvægtede grænser for
forventet maksimaltab på tre-års horisonter.

porteføljer. Dertil modtager Formuepleje et
resultathonorar, når kurserne på foreningerne er i ”all time high”. Denne honorarmodel
sikrer, at Formuepleje har præcis samme
interesse som investorerne i foreningerne
– nemlig at skabe det størst mulige risiko
justerede afkast.

• Transparens omkring alle omkostninger og
porteføljer. Alle omkostninger er fuldt syn
lige og Formuepleje tjener aldrig på den
handel med værdipapirer, som foregår i fore
ningerne. Omkostningerne i foreningerne er
derimod også en omkostning for Formue
pleje, fordi de gør afkastet mindre.

At vi har sammenfaldende interesser med
vores investorer, mener vi, er afgørende for at
sikre den gode performance over tid. Interessefællesskab og performance er derfor begge
afgørende faktorer for, at vores cirka 12.000
investorer og bestyrelserne i Formuepleje
foreningerne vil bakke op om konceptet.
For uden performance kan vores investorer
blot ”stemme med fødderne” og vælge en
kapitalforvalter, de tror, kan gøre det bedre.
Men det bliver umuligt at vælge en forvalter,
hvor interessefællesskabet er lige så stort.
Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne
*Se Finanstilsynets hjemmeside, ftnet.dk
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Nyheder

Hvad sker der med
de gamle aktier?
Processen med at gå fra Formueplejeselskaber til
Formueplejeforeninger er stadig i gang, og den 19.
marts blev de syv børsnoterede Formueplejeselskaber afnoteret. Siden har Formueplejes sekretariat
taget kontakt til alle de større aktionærer med henblik på at lave individuelle aftaler om indløsning.
Denne proces er ved at være tilendebragt. Tilbage
er der et meget stort antal mindre og helt små aktionærer, der stadig har de gamle unoterede aktier
liggende i deres depot. I løbet af andet halvår gennemføres den sidste del af processen, som betyder,
at alle tilbageværende aktionærer vil få vekslet den
indre værdi af aktierne til kontanter. Aktionærerne
skal derfor ikke foretage sig noget, men alene afvente
brev fra Værdipapircentralen medio fjerde kvartal.

Formuepleje Safe
på 30 sekunder

Succesfulde Fokus
fejrede fem-års fødselsdag

Den 12. maj 2014 fyldte Formuepleje Fokus fem år – og det gjorde den med
bravur. Fokus blev lanceret på bagkanten af finanskrisen med det formål dels
at tilbyde en investeringsløsning uden aktierisiko, dels at tilbyde investorerne
adgang til Formueplejes særlige obligationsekspertise. Fokus investerer i
danske realkreditobligationer med en gearing på cirka fire. Lånene optages i
danske kroner og euro.
Det akkumulerede afkast efter omkostninger – men inklusive reinvesterede udbytter – er i løbet af fem år på cirka 95 procent. Det svarer til 14,1
procent i gennemsnitligt afkast. Et afkast, der vel at mærke er leveret med en
risiko, der er en tredjedel sammenlignet med en investering i danske aktier.
Det gennemsnitlige årlige afkast for danske aktier har i samme periode været
lidt højere end Fokus, nemlig 15,6 procent. Bemærk, at historiske afkast ikke
er garanti for fremtidige afkast.
Formuepleje Fokus A/S var en unoteret aktie, men i forbindelse med
migreringsprocessen fra selskaber til foreninger fortsatte Fokus’ investeringsstrategi i regi af børsnoteret kapitalforening. Siden efteråret 2013 er
formuen i Fokus mere end fordoblet til aktuelt cirka 620 millioner kroner,
og med gearingen på cirka fire betyder det, at Fokus opererer med en samlet
investerbar portefølje på cirka 2,8 milliarder kroner.
04
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Formuepleje har produceret to videoer om de afkast,
som Formuepleje Safe har leveret. Den ene er en kort
30 sekunders video, hvor budskabet er, at Formuepleje Safe på trods af adskillige meget markante
kriser og udfordringer over de seneste godt 26 år
har leveret et årligt gennemsnitligt afkast på over 13
procent. Det svarer til, at 100.000 kroner investeret i
1988 er vokset til over 2,4 millioner kroner. Denne
video blev vist på TV2 News i maj.
Den anden video er længere og går mere i dybden
og fortæller over cirka to minutter mere udførligt,
hvilke tilpasninger til strategien, som Formuepleje
har gennemført i takt med høstede erfaringer på de
globale finansmarkeder.
Du kan se begge videoer på formuepleje.dk
under menupunktet ”Information” og derefter
”Formuepleje TV”. Eller du kan søge på ”Formuepleje
Safe” på YouTube, hvor du så vælger de nyeste af
vores videoer.

Formuepleje inviterer til Land Live i Musikhuset

Tirsdag den 16. september opfører
Formuepleje i samarbejde med Kristian
Lilholt og Musikhuset Aarhus den tværkunstneriske koncertoplevelse Land Live.
Musik, malerier og lyrik skaber en smuk
symfoni, når 14 solister som blandt andre
Michala Petri, Benjamin Koppel, Nanna

Lüders og Ida Friis Virenfeldt lægger stemmer og instrumentale færdigheder til film
og billeder af den danske natur.
Ideen til projektet opstod, da Kristian
Lilholt i 2006 for første gang oplevede billedkunstneren Carsten Franks otte landskabsmalerier. Udstillingen tog Kristian

Lilholt med storm, og i løbet af de følgende
år komponerede han otte stemningsfulde
sange og musikalske forløb som akkompagnement til de store værker og poetiske
tekster, der fulgte med. Siden blev Kim
Søgaard udvalgt til at skabe otte film over
musikken og de imponerende malerier, der
afspejler de mange nuancer i årstidernes
danske landskaber.
Land Live er desuden en eksklusiv
mulighed for at opleve Carsten Franks
malerier, som normalt hænger hos Jyske
Finans og ellers ikke er tilgængelige for
offentligheden.
Har du lyst til at deltage i arrangementet, kan du kontakte sekretariatet på
87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk.
Billetterne fordeles efter først-til-mølle.
Tid og sted
16. september 2014 kl. 20.00
Musikhuset i Aarhus, Store Sal

Formueplejedage i maj

Navneændringer i Absalon Invest
Fire PensionPlanner-afdelinger har skiftet navn:
PensionPlanner 3 er ændret til Moderat
PensionPlanner 5 er ændret til Stabil
PensionPlanner 6 er ændret til Balance
PensionPlanner 7 er ændret til Vækst

Traditionen tro blev der afholdt Formueplejedage i maj både i
Jylland og på Sjælland. Mere end 1000 investorer deltog og hørte
dermed indlæg om Formueplejes gode femårige performance og
aktuelle investeringsudsigter. Derudover fortalte vi om investorbeskyttelsen som følge af reglerne for mærkning af investeringsprodukter, efter at Formueplejes investeringer nu sker i regi af
foreninger. Formuepleje forventer at holde Formueplejedage
igen til november.

Alle fire afdelinger er blandede porteføljer med varierende andel
af aktier, obligationer og andre aktivklasser. Baggrunden for
navneændringen var, at tal-betegnelsen i relation til navnet ikke
gav nogen idé om, hvad afdelingerne investerede i. De nye navne
signalerer i højere grad, at der at tale om blandede porteføljer
med forskellig afkast- og risikoprofil, idet Moderat og Stabil har
lavere risiko end Balance. Vækst har den højeste risiko.
Alle fire afdelinger er akkumulerende og dermed lagerbeskattede. Det gør dem velegnede til investering af pensionsmidler og
midler under virksomhedsordningen. Læs mere om afdelingerne
på formuepleje.dk under ”Afdelinger”.
Formue // 3. kvartal 2014

05

Nyheder

Fusioner hos
Absalon Invest

Absalon Invest har den 30. juni 2014 gennemført
tre fusioner:

Global Minimum Variance fusionerer med CPH
Invest, afdeling Globale Aktier med sidstnævnte
som den fortsættende.

Formuepleje løfter
blikket internationalt
Formuepleje har tidligere koncentreret sig om det danske
investeringsmarked, men med udnævnelsen af den tidligere
direktør for det tilkøbte Absalon Capital Fondsmæglerskab A/S,
Søren Rytoft, til Head of International Sales går Formuepleje nu
for alvor udenlands.
”Vi tager næste store skridt i vækststrategien for Formuepleje
ved meget fokuseret at angribe det europæiske investeringsmarked. Målet vil primært være professionelle og institutionelle kunder, hvor vi kan tilbyde Formuepleje Gruppens forskellige investeringsstrategier,” siger adm. direktør i Formueplejekoncernen,
Niels B. Thuesen.
Søren Rytoft har tidligere været direktør for Alfred Berg og
Head of Institutional Sales for Storbritannien og Norden hos BNP
Paribas Investment Partners. Han har derfor mange års erfaring
med salg og formidling af investeringsløsninger i Norden og
Europa. I forbindelse med udnævnelsen overtager direktør i Formuepleje og medlem af investeringskomitéen, Henrik Franck,
posten som direktør for Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S.
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Årsagen er dels et ønske om at ensrette strategierne
inden for globale aktier, dels var formuen i Global
Minimum Variance under 90 millioner kroner og
faldende. Afdelingen har siden opstart i marts 2011
leveret et akkumuleret afkast på knap 50 procent og
havde fem Morningstar-stjerner. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,56233.
PensionPlanner 2 fusionerer med Stabil (tid
ligere PensionPlanner 5) med den sidstnævnte
som den fortsættende afdeling.

Årsagen var, at formuen var under 18 millioner
kroner og faldende. Samtidig var investeringsstra
tegierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,93904.
PensionPlanner 4 fusionerer med Vækst
(tidligere PensionPlanner 7) med den sidst
nævnte som den fortsættende afdeling.

Årsagen var, at formuen var under 21 millioner
kroner og faldende. Samtidig var investeringsstra
tegierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,97536.
Alle berørte investorer har fået individuel information om fusionerne på forhånd samt efterfølgende
relevant brev fra Værdipapircentralen.

13%

om året i 26 år
68% i afkast over de seneste tre år
Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et
gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder,
at 100.000 kroner investeret i løbet af mere end 26 år er
blevet til cirka 2,4 millioner kroner før skat.

Målt over perioden 1/5 1988 til 9/7 2014 har Formuepleje Safe leveret
13,3 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 9/7 2011 til 9/7
2014 har Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på 68,4 procent.
Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Formue // 3. kvartal 2014
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Historie

Bag om navnene
på vores foreninger
I Formuepleje tror vi på værdien i at tænke, før man handler.
Det gælder både i forhold til risiko og investering, men
filosofien afspejler sig i høj grad også i navnene på de otte
Formueplejeforeninger, som langt fra er tilfældige.
Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // katrine.sigvardt@formuepleje.dk

Når man accepterer en investering, siger man samtidig ja
til den risiko, der hører med. Som kapitalforvalter investerer man andre folks penge, og derfor har man også et
ansvar for altid at gøre sig umage og tænke sig godt om.
Siden 1986 har dette været grundtanken i Formuepleje,
og den ligger stadig som et stærkt fundament i vores
DNA og i de komplekse beslutninger, vi dagligt træffer i
forhold til risiko og investering.
Men der ligger også vigtige tanker og overvejelser til
grund for selv de mindste detaljer. Det er for eksempel
derfor, Formueplejeforeningerne hedder det, de gør.

Formuepleje Safe
– mod regnvejrsdage
”Den tid, der anvendes på rekognoscering
og forberedelse, er meget sjældent spildt.”
Det kongelige britiske tankkorps, 1918

Da Erik Møller og Claus Hommelhoff begyndte som selvstændige kapitalforvaltere i 1986, stod de over for en
kæmpe udfordring. De troede selv fuldt og fast på deres
nye og anderledes investeringskoncept, men omverdenen var mere skeptisk. De blev nødt til at vise investorerne, at de både kunne give tryghed og absolutte afkast.
Derfor oprettede de Formuepleje Safe, der med sin for
deling af aktier og obligationer var designet specifikt til
at imødekomme dette behov. Tanken var, at når det gik
dårligt på aktiefronten, havde man altid en sikkerhed i
obligationerne og omvendt. For yderligere at øge sikkerheden for aktionærerne, og fordi selskabet ikke var
08
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børsnoteret, blev Formuepleje Safe derudover stiftet
med en syvårig levetid. Ved at give selskabet en begrænset tidshorisont begyndte kunderne at vise mere interesse for konceptet. De følte sig mere trygge ved at investere i noget, der stadig føltes ukendt, fordi de vidste, at
de ville få deres penge tilbage efter syv år. Det viste sig
bare, at konceptet var så godt, at ønsket om at likvidere
selskabet var forsvundet, da de syv år var gået. Investorerne ville blive, og dermed blev Safe starten på historien
om de gamle Formueplejeselskaber.
Formuepleje Epikur – mod på mere
”Også nøjsomhed har sin begrænsning.
Den, som ikke forstår det, fejler ligeså
meget som den, hvis begær er umætteligt.”
Epikur, græsk filosof, 341-270 f. Kr.

Næste skud på selskabsstammen blev Formuepleje
Epikur – et selskab, der kom til verden, fordi Safe og det
unikke investeringskoncept havde bevist sit værd. Aktionærerne havde set resultaterne, og de var overbevist.
Claus og Erik oplevede, at kunderne fik mod på at
påtage sig mere risiko for samtidig også at få mulighed
for et højere afkast. Derfor skabte de Formuepleje
Epikur, som havde en smule højere gearing end Safe.
På grund af investeringsstrategien blev selskabet
opkaldt efter den græske filosof Epikur. Han mente, at
den sande lykke findes i det rolige og eftertænksomme
liv, hvor man passer det nære for at undgå så meget
smerte og ubehag som muligt.

>>

Formuepleje LimiTTellus

Formuepleje Penta

Formuepleje Optimum

Formuepleje Fokus

Formuepleje Safe

Formuepleje Merkur

Formuepleje Epikur

Formuepleje Pareto
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Historie

Den epikuræiske tankegang bygger på nydelse som stille
eftertænksomhed, og det har også altid været tanken
med Formuepleje Epikur. Det gode liv er en stabil
tilstand af velvære, hvor man ikke har de store udsving,
men hvor man i stedet arbejder på at tilfredsstille nogle
mere beskedne behov uden at påtage sig en større risiko.

Formuepleje Merkur – handel,
hurtighed og spread på køb og salg
”I et frit marked er overskud samfundets
belønning til de, som tjener dets interesser.”
Kasud Unamori, stifter af Kyocera, japansk
industrikonglomerat

Som de øvrige selskaber blev Pareto skabt ud fra det,
investorerne gerne ville have på det pågældende tidspunkt. Med Pareto fik de mulighed for at foretage en
aktieinvestering uden at løbe aktiemarkedsrisikoen,
fordi selskabet startede som et rent obligationsselskab
baseret på rentearbitrage. Det vil sige, at man tjente
penge på forskellene i lånerente og den rente, man fik
på obligationer. Senere blev selskabet lagt om, så det
ligesom de øvrige selskaber blev bygget op omkring
den optimale porteføljeteori.
Grundtanken bag Pareto findes helt tilbage i 1800-tallets Italien. Selskabet er opkaldt efter den italienske økonom og filosof Vilfredo Pareto, som brugte hele livet på
at forske i optimal fordeling i forskellige sammenhænge.
Pareto er især kendt for sine tanker om optimal fordeling
og 80/20-reglen – en matematisk formel, der forklarer,
hvordan værdier fordeler sig. For eksempel påviste han,
at det altid har været sådan, at 20 procent af befolk
ningen har ejet 80 procent af formuerne i verden.
Med udgangspunkt i dette princip kan man også sige,
at 80 procent af et afkast kommer fra 20 procent af investeringerne, og derfor er det også netop de 20 procent,
der er vigtige at identificere og fokusere på. Målsæt
ningen for Formuepleje Pareto er derfor at udnytte ressourcer og kompetencer på en effektiv måde, så man kan
optimere og fokusere på de investeringer, der giver investorerne det største afkast.

Jo bedre det gik for Formueplejeselskaberne, jo flere
penge tjente eksterne parter på omsætningen af de forskellige Formueplejeprodukter. For Claus og Erik gav det
mere mening, at gevinsten ved handlerne gik til Formueplejes investorer, og derfor oprettede de Merkur, som gav
investorerne mulighed for at investere i børsmæglerens
eget selskab. Merkur fungerede altså som køber og sælger i Formueplejeselskaberne, der dengang var unoterede, og på den måde tilfaldt forskellen i købs- og salgsprisen selskabets investorer.
Netop derfor var det også oplagt at opkalde selskabet
efter den romerske gud for handel, hurtighed og kommunikation. Merkur var gudernes budbringer, og han løb
og handlede hurtigt, så han kunne nå at være opdateret
og gerne foran sine konkurrenter. Merkur symboliserer
desuden køb, salg, lykke og gevinst, som også er det, foreningen arbejder for at give sine investorer.

Formuepleje LimiTTellus blev oprettet for at udbyde et
reelt alternativ til de mange investorer, som gerne ville
investere i aktier for at opnå et attraktivt afkast, men
som ikke var villige til at acceptere større kurstab.
Strategien var udelukkende at investere langsigtet i
globale aktier uden tvungne rammer for fordeling af
investeringerne. Ved at kombinere dette med brugen af
optioner begrænsede man både risikoen for tab, men
også muligheden for de helt store gevinster.
Selve navnet er en kombination af ordene ”limit” og
”Tellus”, hvor limit henviser til det at sætte begræns
ninger for sine investeringer for netop at opnå det attraktive afkast. Tellus refererer til den romerske gudinde

Formuepleje Penta
– risiko med omtanke
”Jo længere tilbage du kan se, desto
længere fremad ser du sandsynligvis.”
Winston Churchill

Som tiden gik, fik flere og flere øjnene op for Formue
plejes særlige investeringskoncept. Safe og Epikur havde
efterhånden opbygget så flotte track records, at investorerne begyndte at efterspørge mere og mere risiko. De så
potentialet for et større afkast, end Epikur kunne levere
med sin mission om mådehold, beskedenhed og stabilitet. Dét blev startskuddet for Formuepleje Penta – det
mest risikofyldte selskab i hele Formueplejegruppen.
Pente er det græske ord for fem, og navnet Penta symboliserer, at selskabets strategi oprindeligt hvilede på
fem ben: Aktier, obligationer, finansiering, valutalån og
finansielle instrumenter.
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Formuepleje Pareto
– fokus på det væsentlige

Formuepleje LimiTTellus
– Globale Aktier med begrænsninger
”Den, som handler uden teori, er som
kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas.”
Leonardo da Vinci, 1452-1519

for jorden. På den måde er en klar sammenhæng mellem
navnet og investeringsstrategien, hvor der som nævnt
udelukkende investeres i Globale Aktier. Målet for
LimiTTellus har nemlig altid været at skabe et godt
afkast til investorerne ved at investere i globale aktier
med grænser for både afkast og risiko.
Formuepleje Optimum
– den optimale portefølje

I 1990 blev Harry Markowitz og William Sharpe belønnet med Nobel-prisen i økonomi for deres videreudvikling af James Tobins teori om porteføljeoptimering. Indtil
da var det almindeligt at gå ud fra, at investorer, som ønskede en lav risiko, burde investere i obligationer, hvorimod investorer med mod på mere risiko, skulle sætte deres penge i aktier.
Men det er forkert. Med Tangentporteføljemodellen
viste Markowitz, Sharpe og Tobin nemlig, at hvis man har
den rigtige fordeling af aktier og obligationer i sin portefølje, kan man som investor opnå et højere afkast uden at
løbe en større risiko. Ved at investere i begge dele mindsker man desuden risikoen for tab, og det gør, at man har
mulighed for at forbedre sine afkast- og risikoforhold
uanset hvilket risikoniveau, man har det bedst med.

Alle Formueplejeforeningerne bygger på denne teori,
men forskellen ligger i de individuelle foreningers risikoniveauer. Noget af det, der bestemmer risikoen, er hvorvidt der anvendes gearing – det vil sige, om der investeres for lånte midler – eller ej. Optimum er baseret 100
procent på den optimale portefølje og investerer udelukkende for egne midler. Derfor er det også den Formueplejeforening, som er forbundet med den laveste risiko.
Formuepleje Fokus
– fokus på obligationer

Hvor investorerne i Formueplejeselskaberne før finanskrisen havde fået mod på mere og mere risiko, så
billedet helt anderledes ud i 2009, da Formuepleje
Fokus kom til verden som et investeringskoncept, der
udnyttede de muligheder, der opstod i kølvandet af den
økonomiske krise. Verden over var der stor forskel på,
hvordan de enkelte lande blev ramt af krisen, men på
grund af det unikke danske realkreditsystem kombineret
med 25 års fastkurspolitik stod dansk økonomi som en af
de stærkeste i Europa. Med en historisk høj renteforskel
mellem pengemarkederne i euroen og traditionelle danske realkreditobligationer så Formuepleje et potentiale
for et højt og meget attraktivt afkast.
Med sit klare og koncentrerede fokus på danske realkreditobligationer var navnet næsten oplagt. Formuepleje Fokus blev en realitet, og har i maj i år kunnet fejre
sin femårs fødselsdag og en imponerende track record.
Formuepleje Fremtid – med rødder i fortiden
Der er sket meget, siden det første Formueplejeselskab,
Formuepleje Safe, så dagens lys i 1988. Lovændringer
har blandt andet betydet, at det ikke længere er optimalt
for porteføljeinvesteringer i Formuepleje at foregå i
aktieselskaber, og derfor er alle selskaberne blevet
omdannet til foreninger, hvilket både har gjort det nemmere og billigere at investere hos Formuepleje.
Derudover er Formuepleje vokset fra at være et passioneret projekt, der blev sat i søen af to ildsjæle, som
mente, de havde en original idé, til Danmarks største
uafhængige kapitalforvalter med mere end 60 ansatte
og over 45 milliarder kroner under forvaltning. I dag
er Formuepleje en professionelt ledet virksomhed, men
kerneværdierne er de samme.
Vi har stadig sammenfaldende interesser med vores
investorer. Vores primære fokus er stadig – og vil altid
være – at give investorerne så attraktivt et risikojusteret
afkast som overhovedet muligt, og derfor bliver vi ved
med at tænke os om og gøre os umage, som vi altid har
gjort. Også med detaljerne.
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Merkur

Merkurs
unikke risikoegenskaber
Formuepleje Merkur har siden sin fødsel i 1998 altid
investeret investorernes penge på sin helt egen måde. Overgangen til
kapitalforeninger betyder, at Merkur videreudvikles inden for de bestående
rammer og nu fokuserer endnu mere på at optimere sine unikke
risikoegenskaber og levere et fortsat højt forventet risikojusteret afkast.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Merkur blev i 1998 oprindeligt skabt som
et selskab, der skulle udnytte mere kort
sigtede muligheder for at købe og sælge
værdipapirer med henblik på at høste en
kursgevinst. Denne strategi har Merkur
altid haft, og det vil den fortsat have. De
seneste mange år har Merkur i overensstemmelse med denne strategi blandt
andet købt og solgt andele i de daværende
unoterede Formueplejeselskaber, som
senere blev børsnoterede. Dermed kunne
Merkur tjene penge til investorerne på den
forskel, der var på købs- og salgskurserne.
Merkur kunne også høste afkast ved at
udnytte, at Formueplejeselskaberne i årene
2008-2014 handlede under indre værdi på
børsen. I dag, hvor alle Formueplejefore
ninger – inklusive Merkur – enten er investerings- eller kapitalforeninger med daglig
indløsning og emission, har Merkur af
naturlige grunde ikke den kilde til indtjening mere.

Godt afkast – lav risiko
Merkur har over sin 16-årige levetid leveret
et årligt gennemsnitligt afkast på 6,8 procent, hvilket skal ses i forhold til en tilsvarende investering i en global aktieportefølje, der i samme periode har leveret et
årligt gennemsnitlig afkast på 4,1 procent.
Merkurs afkast skyldes dels den særlige
12
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strategi, dels at Merkur i perioder har investeret i enkeltaktier og obligationer, når de
syntes særligt attraktive. Risikoen har – når
der måles over de seneste fem år – været
cirka 20 procent lavere end ved en investering i en global aktieportefølje. Alt i alt er
det egenskaber, som har betydet, at Merkur
i samspil med andre værdipapirer i en
portefølje har unikke risikoegenskaber.
Det er disse risikoegenskaber, der bevares
og forstærkes.
Bestyrelsen for Merkur har inden for de
gældende rammer i vedtægterne og i samarbejde med Formueplejekoncernen og
investeringskomitéen videreudviklet investeringsstrategien, så den på den ene side
er tro over for sit ophav, og på den anden
side tilbyder forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for investorerne. Investeringskomitéen har dokumenterede kompetencer til at kunne forvalte strategien ud
fra det mandat, som bestyrelsen har givet.
Merkurs strategi
Al investering indebærer risiko – forstået
som udsving i afkastet i både negativ og
positiv retning. Den langsigtede investor
har to kerneinteresser: Højt positivt afkast
og lav risiko. For at opnå det, kræver det, at
investor bygger sin portefølje på en måde,
så porteføljens samlede risiko bliver så

lav som muligt i forhold til det forventede
afkast. Her kommer Merkur ind i billedet
som det risikostabiliserende værdipapir,
der både i sig selv kan generere attraktivt
afkast, og som især i samvariation med
investors øvrige portefølje tilfører den
samlede portefølje en markant lavere risiko
– vel at mærke uden, at det forventede
afkast nødvendigvis reduceres.
Det er en helt unik investeringsløsning
på det danske investeringsmarked. Merkur
er dermed konstrueret ud fra et klart ønske
om lav risiko og en risiko, der ikke svinger
i takt med aktier og obligationer. Det kan
kun lade sig gøre, fordi Merkur investerer
i andre typer af finansielle aktiver end
netop obligationer og aktier.

Fire søjler
På det konkrete plan udmøntes Merkurs
justerede investeringsstrategi i form af
fire søjler, hvor afkastet fra hver sølje ikke
svinger i takt med hinanden og heller ikke
i takt med aktier og obligationer. Summen
bliver fortsat en forholdsvis kursstabil investeringsløsning med attraktive risikoegenskaber – men nu med endnu klarere fokus.
Bestyrelsen for Merkur og Formuepleje
vil i løbet af tredje kvartal informere investorerne yderligere om Merkur og mulig
heden for individuel rådgivning.

De fire søljer
Merkurs investeringer består af fire dynamiske søljer, der er kendetegnet ved, at de hver især ikke svinger i takt med hinanden. Det
praktiske ansvar med at udvælge eksterne managere for de enkelte

strategier har bestyrelsen for Merkur delegeret til investerings
komitéen, der har mange års dokumenteret erfaring og dybt
kendskab til denne disciplin.

Børsintroduktioner
og virksomhedshandler

Markedsuafhængig

Alfa

For op til 50 procent af formuen kan Merkur investere i
særlige investeringsfonde, der
er kendetegnet ved, at de ikke
svinger i takt med aktier og
obligationer, dog maksimalt 20
procent i hver enkelt investeringsfond. De enkelte fondes
investeringsstrategier kan være
vidt forskellige, men fællestrækket er, at risiko og afkast
ikke kommer fra traditionelle
værdipairer, men derimod for
eksempel fra handlen med forskellige typer af futures/optioner, hvor managerens indsigt i
markedet betyder, at han kon
sistent kan opnå et fornuftigt
langsigtet afkast i forhold til
risikoen. Det kan også være
investering i en slags genforsikringsrisici, hvor investor for
eksempel påtager sig forsikringsrisiko i forhold til ekstreme vejrfænomener eller
andre typer af specifikke forsikringsrisici, som store forsikringsselskaber ønsker at dele
– det vil sige sælge til andre for
at undgå for stor risiko. Gennem spredning og nøje udvælg
else vil sådanne strategier i
gennemsnit levere et attraktivt
afkast i forhold til risikoen på
langt sigt.

Formuepleje Merkur kan for op
til 50 procent af formuen investere i strategier, der genererer
et afkast fra aktiver, der som
hovedregel svinger modsat de
finansielle markeder. Dog maksimalt 20 procent i hver enkelt
investeringsfond. Det kan for
eksempel være i såkaldte alfaaktiestrategier, hvor der investeres i, at en porteføljemanager er særligt dygtig til
konsistent over lang tid at
levere merafkast, og hvor markedsrisikoen fjernes ved at
anvende finansielle instrumenter. Det gode ved disse strategier er, at de typisk vil generere
positivt afkast ved store kursfald på aktiemarkederne.
Samme type alfa-strategier kan
udføres på obligations- og rentemarkedet samt inden for
energi og råvarer. Fælles for
disse alfa-strategier er dog, at
de også løbende skal kunne
levere et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Udvælgelsen
af de rigtige managere er her
meget vigtig.

Formuepleje Merkur vil udnytte, at der på de globale
finansmarkeder med jævne
mellemrum kan investeres i
aktier i forbindelse med notering på børser til priser, der
ligger under det niveau, som
Formueplejes investeringskomité vurderer, at aktierne reelt
er værd. Investeringerne vil
som hovedregel være kortsigtede med en horisont på op til
et år. Maksimalt 5 procent af
Merkurs formue vil blive investeret i en given aktie på investeringstidspunktet. Merkur vil
også kunne udnytte eventuelle
arbitragegevinster i forbindelse
med virksomhedshandler, idet
der af og til opstår muligheder,
hvor der er aftalt en købspris
for en virksomhed, men hvor
børskursen ikke har tilrettet
sig fuldt ud. I alt vil investering
erne i denne strategi udgøre
højst 20 procent af den samlede
formue i Merkur. Op til 8 procent af formuen på investeringstidspunktet vil kunne
investeres i aktier, som er unoterede, men hvor der er planlagt en børsnotering indenfor ti
måneder.

Fire søljer, der høster forskelligt afkast
Som det fremgår, består Merkur af fire meget forskellige strategier,
der hver især og indbyrdes ikke svinger i takt med hinanden. Det
betyder, at Merkur i sig selv forventes at blive ganske kursstabil og
tilmed vil kunne levere et godt attraktivt afkast på 50 procent
akkumuleret over fem år. Samtidig må det maksimale tab med 95
procent sandsynlighed på tre år ikke overstige 10 procent.

Markeds
imperfektioner
På de finansielle markeder opstår der med jævne mellemrum
skævheder i prissætningen –
såkaldte imperfektioner – som
det er muligt at udnytte. For
eksempel har Merkur gennem
sin levetid investeret i såkaldte
”closed end-investeringsfonde”
med henblik på at udnytte, at
fondene handlede under indre
værdi, og hvor en realisering
af værdierne ville betyde en
gevinst til investorerne. Disse
fonde var Formueplejeselskaberne. Strategien kan ikke længere forfølges for så vidt angår
Formueplejeselskaberne, da
disse er afnoterede fra børsen,
og Formueplejeforeningerne
handler med mindre spreads.
Men denne strategi kan dog
forfølges i andre eksterne investeringsfonde.Yderligere kan
der være tale om særlige investeringer i såkaldte ”lav-betaanomalier”. Det vil sige investeringer, der har en lav risiko,
men et højt afkast – det kan
være monopol-selskaber og
lignende. Det kan også være
fonde, der investerer i misligholdt gæld, hvor ledelsens særlige evne til at kreditvurdere
betyder, at der kan leveres et
godt langsigtet afkast.

Merkur vil fortsat være en superlikvid kapitalforeningsafdeling,
hvor investorerne på daglig basis vil kunne købe og sælge deres
investeringsbeviser uanset, hvor mange penge der handles for.
Ønsker du at høre mere om Formuepleje Merkur, er du velkommen til at kontakte Formuepleje. Tjek også Formueplejes hjemmeside, formuepleje.dk for yderligere oplysninger.
Formue // 3. kvartal 2014
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Sådan skaber vi
merafkast på aktier
Investeringsprocessen er et af hovedelementerne i jagten på et langsigtet
attraktivt aktieafkast, hvor stærk risikostyring og godt merafkast er
i centrum. Siden CPH Capital har stået for valget af enkeltaktier i
Formueplejes aktieportefølje, er der leveret på begge fronter. CPH Capital
vil også fremover være Formueplejeforeningernes aktierådgiver.
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk

Aktieafkast og specielt merafkast kommer ikke af sig
selv. Netop derfor ligger der en grundig investeringsproces til grund for de selskaber, der indgår i Formueplejeforeningernes aktieportefølje. Over de seneste to år, hvor
CPH Capital har varetaget udvælgelsen af aktier på vegne
af Formuepleje, er der blevet skabt et solidt merafkast
på 6,4 procentpoint før omkostninger.
Med andre ord har tilgangen til aktieudvælgelsen sikret
investorerne i Formeplejeforeningernes aktieportefølje et
markedsafkast på 38,3 procent plus et merafkast på 6,4
procentpoint før omkostninger over de seneste to år.
Aktieafkastet er opnået inden for rammerne af den
absolutte og relative risiko. Forskellen mellem porteføljen og markedet er i grafen på side 16 selvfølgelig det
merafkast, der er blevet skabt. Som det også fremgår,
vokser afstanden mellem de to ikke lineært. Udviklingen
fluktuerer over tid, hvilket skyldes, at aktieafkastet hele
tiden ændrer sig i forhold til investorernes forventninger.
Som det vil være de fleste bekendt, er forventninger en
størrelse, der ofte kan ændre sig markant, hvorfor opgaven i bestræbelserne på at sikre sig et langsigtet højt
merafkast må være at fokusere på selskabernes fundamentale værdiskabende evner.
Merafkast udvikler sig over tid
Baggrunden for merafkastet er, at aktieporteføljen
udvikler sig forskelligt i takt med forskellige stemninger
på aktiemarkederne. Desuden har nyhedsstrømmene
14
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fra selskaberne i porteføljen en forholdsmæssig stor indflydelse, da det jo er en aktivt styret portefølje. Grundet
aktieporteføljens sammensætning og fokus på selskabernes kvalitet, værdiansættelse og forrentning af kapital
har porteføljen historisk haft en bedre evne til at generere merafkast, når markedet netop fokuserer på denne
type karakteristika.
En netop offentliggjort faktoranalyse fra investeringsbanken Goldman Sachs viser, at markedet i 2014 i høj
grad har fravalgt selskaber af højere kvalitet, stærke
balancer og positiv udvikling i forrentningsevnen. Dette
er en af årsagerne til, at merafkastet på Formueplejeforeningernes aktieporteføljer i 2014 ikke har haft samme
positive udvikling som tidligere. Historien har dog vist,
at over en længere periode vil strategien i foreningernes
aktieporteføljer generere et attraktivt merafkast.
Risikostyringen definerer spillerummet
En af hjørnestene i den finansielle teori er sammenhængen mellem afkast og risiko. Som bekendt følges de to
elementer oftest ad og gør, at man som investor ikke blot
kan se på det absolutte afkast, når man evaluerer en porteføljes udvikling over en periode. Man bliver også nødt
til at sætte det i forhold til den risiko, man har påtaget
sig for at opnå det givne afkast. Netop derfor er et vigtigt
element i jagten på et attraktivt langsigtet afkast også at
have en klar definition af i hvor høj grad, man ønsker at
aktivere risiko, og hvilke typer af risiko man vil påtage

>>
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sig. I Formueplejes aktieportefølje er det målsætningen
at have en risiko på niveau med markedet. Ambitionen
omkring risikoniveauet gør helt naturligt, at der er
begrænsninger på, hvor meget faktorrisiko man derfor
kan tilsætte porteføljen. Dette betyder med andre ord, at
aktieporteføljen eksempelvis ikke kan over- eller undervægte regioner, sektorer eller valutaer til det ekstreme i
forhold til sammensætningen i det generelle marked.
Baggrunden for dette er blandt andet, at der i sammensætningen tages udgangspunkt i det enkelte selskab og
ikke de nævnte faktorer. I udvælgelsen af enkeltselskaber
til porteføljen fokuseres der derfor på at finde det ideelle
selskab, der over tid vil generere et attraktivt afkast,
samtidig med at risikoen, der aktiveres ved investe
ringen, er mindst mulig. Risikostyringen sørger dermed
for, at der ikke udelukkende ligger amerikanske finansaktier eller tyske forsyningsselskaber i porteføljen –
selvom det isoleret set kan være attraktive investeringer.
Aktiv styring
Givet den valgte risikostyring kommer porteføljens
aktive styring som sagt ikke fra faktoreksponeringen,
men primært fra selskabsvalget. Den største del af porteføljemanagernes tid går med at identificere og analysere
selskaber, samtidig med at de eksisterende selskaber, der
ligger i porteføljen, overvåges. Derfor er det også (jævnfør ovenstående) naturligt, at der kigges på den relative
risiko – altså risikoen på forskellen mellem porteføljen
og markedet – således at en overvejende del af denne
risiko (og dermed afledt afkast) kommer fra selskaberne.
Det er jo netop her, at tiden bruges på analysere forhold
ene, og ikke om man er over- eller undervægtet over
for en faktor som geografi/sektor eller valuta.
Risikostyringen har en klar begrænsning på den
relative risiko, som holdes lav. Omvendt er der plads til
at aktivere risiko på selskabssiden og derigennem opnå
muligheden for at generere et merafkast over tid.
16
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Kilde: Formuepleje

Dette betyder, at strategien for Formueplejes aktieportefølje kan betegnes som divercificeret stock picker.
En strategi, der fastholder lav relativ risiko, men som
har en udpræget aktiv strategi på selskabsniveau.

Identificering af det rigtige selskab
Med mange tusinde børsnoterede selskaber over hele
verden er en af de vigtigste øvelser i sammensætningen
af aktieporteføljen at have en klar opskrift på, hvilken
type selskaber man går efter. Med udgangspunkt i det
globale aktiemarked vælges der omkring 60 selskaber
til Formueplejeforeningernes aktieporteføljer.
Udvælgelsen tager udgangspunkt i kvantitative screeninger, hvor der på udvalgte nøgletal søges blandt alle
selskaberne efter attraktivt værdiansatte kvalitetsselskaber. Screeningen identificerer en bruttogruppe, hvorefter
den enkelte porteføljemanager med sine spidskompetencer analyserer selskaberne ud fra en prædefineret grundskabelon. Når selve analysen er foretaget, præsenteres
den for CPH’s Investment Board, der beslutter køb eller
salg. Ved at lade en komite foretage den egentlige
beslutning sikres det, at den enkelte porteføljemanager
ikke overser vigtig information. Komiteen udfordrer
analysen gennem spørgsmål, og der bliver fulgt op, indtil
investeringscasen er klarlagt. Først herefter tages der
en beslutning.

SAP, Citigroup og alle de andre
Gennemlyses porteføljen på et mere overordnet plan,
er der en række områder med både til- og fravalg. Blandt
de områder, hvor der efter vores opfattelse findes en
koncentration af attraktive selskaber, er blandt andet
inden for sektorerne IT og Finans. De valgte IT-selskaber
er af den gamle skole, hvor indtjenings- og balancesikkerheden er væsentlig højere end de segmenter af sek
toren, som det seneste år har oplevet kraftig fremgang
– primært som følge af stærke forventninger omkring

fremtidig indtjening. Blandt finansselskaberne er der en
klar koncentration af amerikanske finansielle institutioner mod et fravalg af europæiske finansielle virksom
heder. Baggrunden skyldes igen en bedre fundamental
situation, hvor værdiansættelse og ikke mindst en attraktiv drift- og balancesituation berettiger deres plads i porteføljen. Fokuseringen på amerikanske finansaktier over
europæiske har været en eksponering, der er løbet over

en årrække. Blandt porteføljens fravalg skal blandt andet
findes selskaber inden for teleindustrien. Selskaberne
har svært ved at imødegå kriterierne for inkludering i
aktieporteføljen. Blandt andet fordi driften i teleselskaberne er under pres som følge af hård priskonkurrence.
Samtidig reflekterer den aktuelle prisfastsættelse ikke
de udfordringer, som sektoren står over for.

To investeringscases
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Kilde: Formuepleje og Bloomberg

TEVA er et medicinalselskab med speciale i
kopimedicin. En stærk position inden for kopi
medicin samt en række egenudviklede præpa
rater med patent har dannet baggrund for en
attraktiv indtjeningsprofil med en konkurrencedygtig forretning af kapitalen. En stærk aktionær
samt fyringen af den tidligere topdirektør skabte
i 2013 usikkerhed omkring den fremtidige ledelse
og drift af selskabet.
En overreaktion på kursen gjorde, at selskabet
blev suppleret kraftigt til porteføljen i februar
2013 på et attraktivt kursniveau, og aktien blev
først solgt, da kursmålet blev indfriet i juni 2014,
efter ansættelse af ny direktør samt positive
nyheder for en række af deres præparater.
Teva har i ejerperioden givet et afkast, der har
været over dobbelt så stort, som det aktionærer i
Novo Nordisk har opnået. Efter salget af Teva er
der i stedet blevet investeret i Novo Nordisk med
foreløbigt tilfredsstillende afkast.

40
December-11

Oktober-12

August-13

Juni-14

Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Petsmart er en amerikansk forhandler af dyrefoder og øvrige dyreartikler. Samtidig varetager
selskabet pensioner for diverse kæledyr. Casen
omkring Petsmart er en af de ganske få cases, der
ikke udspillede sig som forventet og derfor blev
solgt, før kursmålet bliver indfriet. Mange af kvaliteterne, som en konkurrencedygtig detailkæde
skal besidde, blev fundet i Petsmart, da selskabet
blev købt til aktieporteføljen i april 2013 til kurs
65. Attraktiv værdiansættelse, stærk markeds
position og høj forrentning af den investerede
kapital. Et af risikoelementerne mod detailforretningen var online salg.
Et salg, der på daværende tidspunkt ikke syntes
at have nævneværdig effekt. Men i foråret 2014
kunne der i nyhedsstrømmen fra selskabet registreres en tiltagende negativ effekt fra internetsalget. Et område, hvor Petsmart ikke havde samme
stærke position som i det almindelige detailsalg.
Konklusionen blev et øjeblikkeligt frasalg, da hele
casen og forventningen til det fremtidige indtjeningspotentiale ikke længere kunne indfries.
Selskabet blev solgt i maj 2014 til kurs 55.
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Investeringskoncept

Formuepleje arbejder
altid med sit
investeringskoncept
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Siden 1988 har Formuepleje løbende arbejdet med at forfine sit
investeringskoncept. Vi har høstet erfaringer i takt med bølgegangen
på de finansielle markeder og løbende justeret på investerings- og
risikoknapperne. Målet har altid været at opnå et attraktivt langsigtet,
risikojusteret afkast. Resultatet er en toptunet investeringsmotor,
der stadig skrues på.

Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Formuepleje har som den eneste danske kapitalforvalter
konsekvent valgt en gennemprøvet og nobelprisvind
ende investeringsteori, som hele fundamentet for investeringerne i de klassiske kapitalforeninger, Optimum,
Pareto, Safe, Epikur og Penta. Det betyder, at investorerne har adgang til et helt særligt investeringskoncept,
der i sin konstruktion giver markante fordele i form af et
højt risikojusteret afkast på langt sigt. Med et billede fra
motorsporten kan vi lidt populært sige, at vores motor
derfor er bedre end alternativet til at benytte denne
investeringsteori. Det er Formueplejes fundament for
at bevare og øge investorernes formuer.
Teorien om optimale efficiente porteføljer er udviklet
for mere end 70 år siden af Harry Markowitz, William
Sharpe og James Tobin. Alle tre økonomer fik nobelprisen i økonomi. Kort fortalt går teorien ud på, at investor
gennem spredning af sine investeringer på forskellige
aktivtyper kan øge det forventede afkast og reducere
risikoen. Tangentporteføljeteorien, der er koblet ovenpå
teorien om optimale porteføljer, siger, at risikoen – målt
på udsving i kurserne – skal øges gennem låntagning og
ikke ved at øge andelen af porteføljens mest risikofyldte
aktiver. Dermed kan det forventede afkast øges, men det

kræver omfattende risikostyring ved brug af avancerede
værktøjer, klare investeringsrammer, konsekvent eksekvering og ikke mindst sund fornuft.

Sådan gør Formuepleje
Fundamentet i Formueplejes investeringsløsninger er de
fem klassiske Formueplejeforeninger, Optimum, Pareto,
Safe, Epikur og Penta. Optimum har ingen gearing, mens
Pareto har én gang, Safe har to gange, Epikur har tre
gange og Penta har fire gange gearing. Risikoen er en
funktion af, hvad man gearer, og hvor meget man gearer.
Det forventede afkast er stigende med risikoen. Bemærk,
at ingen investor personligt hæfter for foreningernes låntagning – alt er kapslet ind i foreningen. Det svarer til at
være investeret i et aktieselskab, som har gæld. Ejer man
for eksempel en aktie i Danske Bank, så hæfter man ikke
for gælden i Danske Bank.
I princippet investerer alle fem foreninger i den
samme optimale portefølje med aktuelt cirka 20-35
procent aktier og tilsvarende 65-80 procent obligationer.
Den præcise allokering blandt aktiverne besluttes af
investeringskomitéen. Aktieporteføljen udgøres af cirka
60 store likvide globale selskaber, der nøje udvælges

>>

Alle tre økonomer fik Nobelprisen i økonomi

Harry Markowitz

James Tobin
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ud fra deres individuelle evne til at skabe et langsigtet
merafkast. Obligationerne er danske realkreditobligationer, der er blandt de højest ratede i verden og samtidig
meget likvide. Obligationerne forvaltes aktivt, idet der
i perioder anvendes finansielle instrumenter til at
afdække uønskede risici. For eksempel er obligationsporteføljen aktuelt skærmet mod rentestigninger for
langtløbende obligationer. Aktieporteføljen kan også
skærmes mod større kursfald i velvalgte perioder.
Det er altså tale om en meget ren og logisk investeringsstrategi, som Formuepleje gennem de seneste
mange år har opnået stor erfaring med i takt med udviklingen på de finansielle markeder. Det har vi tidligere i
FORMUE beskrevet i en artikel om Formueplejes fire
faser, der kan findes på formuepleje.dk
Den hurtigste motor
Dette investeringskoncept har Formuepleje valgt, fordi
det giver investorerne en ekstra fordel frem for andre
investeringsstrategier. Det kan sammenlignes med at
køre Formel 1. Alle hold har meget dygtige kørere og
rutinerede teams, men det er over det lange stræk
bilen, der gør forskellen. Det er dens kvaliteter og ikke
mindst dens hurtighed, der betyder alt i sidste ende.
Selv den dygtigste kører kan ikke vinde verdensmesterskabet, hvis ikke bilen er blandt de absolut hurtigste.
Formuepleje har qua sit nobelprisbelønnede investeringskoncept en af investeringsmarkedets bedste biler,
som vi siden 1988 har opnået stor ekspertise i at tune.
Men det betyder også, at tiden ikke står stille. Formuepleje kan kun blive ved med at være i front, hvis kon
ceptet hele tiden justeres og udvikles. For eksempel har

Formuepleje Safe over de seneste ti år leveret et
årligt gennemsnitlig afkast på cirka 10 procent – og det
er vel at mærke inklusive de markante kursfald i 2008.
I samme periode har en global aktieportefølje leveret et
afkast på 5,3 procent i årligt gennemsnit.

Nye tider
Som bekendt består Formuelejes klassiske porteføljer af
aktier og obligationer. Det er et valg. Skulle Formuepleje
i dag genopfinde sit klassiske investeringskoncept med
den erfaring, vi har fra kriseårene 2008, 2000-2001,
1998, 1994 og 1987, ville vi ikke nå frem til, at den ugearede portefølje alene bestod af aktier og obligationer.
Her ville vi af hensyn til spredning af risiko, likviditet
og ønske om højt afkast sprede på flere aktivklasser på
en måde, så porteføljerne stadig er superlikvide i forhold
til deres gearingsniveau, men leverer endnu højere
forventet afkast.
”Kigger vi på konceptet med friske øjne og stiller os
selv spørgsmålet ”Hvordan bør vi gøre det optimalt i
dag?”, er svaret, at vi ville inkludere andre typer af aktivklasser – men kun som et lille supplement til motorens
krumtap, der er globale aktier og danske realkreditobligationer. Kobler vi det med erfaringerne fra tidligere
kriser, betyder det, at det vil være helt naturligt at udvide
investeringskonceptet ved at tilføre supplerende aktivklasser til den ugearede og de lavest gearede kapitalforeninger. Disse aktivklasser skal kun inkluderes, såfremt
det kan øge det risikojusterede afkast, og vi vil stadig
stille store krav til likviditeten. Likviditeten kan dog godt
være en smule lavere end ultralikvide globale aktier
eller dansk realkredit, idet det kun er et supplement til

DET KLASSISKE INVESTERINGSKONCEPT
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Obligationer
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porteføljen,” siger direktør for Formue
plejeforeningerne, Søren Astrup og
fortsætter:
”Overvejelser som denne og små løbende
forbedringer har altid kendetegnet vores
investeringskoncept. Og husk det altid er
argumentet om at lave den bedste investering, der tæller. Det er Formueplejes ønske,
men også et ønske og krav fra bestyrelserne i foreningerne,” siger han.

Lavere risiko giver plads
Efter flere måneders analyse, research og
stresstests har bestyrelserne i tæt samarbejde med Formueplejes investeringskomité dermed besluttet at forbedre det langsigtede afkast for de lavest gearede investeringsløsninger, Optimum, Pareto og Safe.
Dette sker under iagttagelse af meget
strenge krav til fortsat høj likviditet, så
porteføljerne kan håndtere en ny krise i
samme skala som finanskrisen og lidt til.
Dette er blevet muligt, fordi bestyrelserne
for Formueplejeafdelingerne de seneste år
har arbejdet indgående med forbedring af
risikostyringen og stillet store krav til den
daglige forvaltning. Konsekvensen er, at alle
de klassiske Formueplejeforeninger i dag
har en markant lavere risiko, end de havde
før finanskrisen. Dette lavere risikoniveau
åbner nu for at investere forsigtigt i andre
aktivklasser, der på den ene side er mindre
likvide, men på den anden side leverer et
højere forventet afkast til Optimum, Pareto
og Safe-porteføljerne.
Vores risikoanalyser viser, at den maksimale allokering til kreditobligationer kan
være 10 procent i Optimum, 10 procent
i Pareto og 5 procent i Safe, når vi skal
maksimere afkast- risikoforholdet, under
hensyntagen til likviditetsrestriktionerne.

Allokeringen til emerging markets-aktier vil
fortrinsvis ske inden for den overordnede
allokering til Globale Aktier. Hverken Epikur
eller Penta vil investere i kreditobligationer.

Spredning giver højere afkast
Kort fortalt kan investor i de tre foreninger
opnå højere afkast med samme risiko,
når porteføljen spredes på flere forskellige
typer af aktiver, der hver især leverer afkast
på baggrund af forskellige slags risici. Ved
dermed at satse på ”flere heste” og ikke
”lægge alle sine æg i én kurv” bliver afkastet
på langt sigt højere, og risikoen bevares.
Et er teori, noget andet er praksis.
Teorien siger, at man bør investere i fem til
ti forskellige aktivklasser, men Formuepleje
forholder sig meget konkret til virkelig
heden og tager få skridt ad gangen.

De nye aktivklasser
En af de nye aktivklasser vil være kredit
obligationer – det vil sige obligationer
udstedt af virksomheder. Formueplejes
holdning til aktiv forvaltning betyder, at
renterisikoen vil blive styret aktivt i modsætning til traditionen hos andre danske
kapitalforvaltere. Dermed imødegås muligheden for tab som følge af forventede rentestigninger. Formuepleje har netop ansat
en meget erfaren og højt anerkendt kapitalforvalter inden for virksomhedsobliga
tioner til at varetage denne opgave. Sam
tidigt er det en aktivklasse, som er velkendt
af investeringskomiteen. En anden af de nye
aktivklasser er emerging markets-aktier.
Det investerer Formueplejes investorer i
forvejen i via den globale aktieportefølje,
men her er der et skrapt krav til likviditet.
Investeringsmæssigt er aktivklassen meget
interessant med et stort afkastpotentiale

over de kommende år. Dette potentiale kan
forløses gennem en stærk selektiv aktieudvælgelse i regioner inden for emerging
market-området. Investeringskomitéen vil
med baggrund i sin lange dokumenterede
erfaring og ekspertise nøje udvælge de
dygtigste eksterne forvaltere på emerging
market-aktier.

Investering i Alfa-strategi
Foruden investeringerne i aktivklassen,
kreditobligationer og emerging marketaktier investerer alle de klassiske Formueplejeforeninger inklusive Epikur og Penta i
en særlig merafkast-strategi – en såkaldt
alfa-strategi (TAGE). Der er tale om en
likvid investering, der høster sit afkast ved
at satse på, at Formueplejes aktieteam, CPH
Capital, på langt sigt kan levere et merafkast i forhold til markedet. Det gøres helt
konkret ved at investere i CPH Capitals globale aktieportefølje samtidig med, at markedsrisikoen elimineres ved at ”sælge” den
risiko fra via et finansielt instrument. Merafkastet geares derefter to gange. Se også
brevkassen på side 33.

Beholdningsliste
Som investor i foreningerne vil man altid
kunne se en beholdningsliste i de respektive faktaark. Når dette er sagt, er det
også vigtigt at understrege, at Formueplejeforeningerne nu gør klar til at have mulig
heden for at investere lidt anderledes end
tidligere. Noget andet er, at muligheden
først bliver udnyttet, når vi vurderer, at
værdiansættelsen er attraktiv og timingen
god. For det vil altid være de gode investeringsargumenter, der driver alle beslutninger i Formueplejeforeningerne. Sund fornuft vil fortsat have det sidste ord.

Modelberegning, der på 1 års sigt viser den forventede afkasteffekt ved nye aktivklasser		

Aktier/Obl.
-Fordeling*

TAGE

Afkast før.
1 års sigt

Aktier/Obl./
TAGEfordeling*

Kreditobligationer

Afkast efter.
1 års sigt

Forbedring af afkast
i procentpoint

Optimum

32%/65%

3%

3,5%

32%/55%/3%

10%

3,7%

0,2

Pareto

30%/67%

3%

6,4%

30%/57%/3%

10%

6,9%

0,5

Safe

27%/70%

3%

8,6%

27%/65%/3%

5%

9,1%

0,5

*Pareto geares 1 gang. Safe geares 2 gange.
Kilde: Bloomberg, Formuepleje og egne modelberegninger.
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Tid til at rebalancere
dine virksomhedsobligationer?

Formueplejes rådgivere møder ofte private investorer, der har
investeret betydelige midler direkte i virksomhedsobligationer.
Afkastet har de seneste år været godt, men nu er tiden kommet
til at trimme porteføljen.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

Investering i forskellige typer af udenlandske obligationer – herunder virksomhedsobligationer – har været en
givtig investering de seneste år. Danske investorer har i
dag mere end 174 milliarder kroner placeret i udenlandske obligationer gennem investeringsforeninger plus
direkte investeringer i enkelte obligationer.
Men risikoen for rentestigninger, forlængelser af løbetiden, kreditrisiko med mere betyder, at det er værd at
overveje at rebalancere porteføljen for at nedbringe risikoen. Men inden du sætter underskriften på fondsordren,
er det nødvendigt at vide præcis, hvad investering i virksomhedsobligationer indebærer af fordele og ulemper.
Rådgivningssituationen
Direktør Henry Høeg møder ofte både bestående og nye
kunder, der enten har investeret i investeringsforeninger
med forskellige typer udenlandske stats- og virksomhedsobligationer eller individuelt direkte i forskellige
typer af obligationer. Er der tale om danske stats- eller
realkreditobligationer, ligger de ofte i porteføljen som en
likviditetsbuffer. Men tit har kunderne også investeret i
danske og udenlandske virksomhedsobligationer, og de
har en helt anden risiko:
”Mange store danske og udenlandske virksomheder
som for eksempel DONG, Nokia, Vestas eller Peugeot har
især siden finanskrisen udstedt egne obligationer, fordi
bankerne enten ikke har kunnet låne ud eller kunnet
gøre det tilstrækkeligt konkurrencedygtigt. Mange har
investeret i disse virksomhedsobligationer og tjent gode
22
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solide afkast de senere år, men vi oplever, at de færreste
investorer har en dybere indsigt i, hvordan disse obliga
tioner er skruet sammen og hvilke risici, de bærer på,”
siger Henry Høeg.
Har en kunde investeret i en obligation til kurs 80
for et par år siden, fået for eksempel 6 procent i rente
undervejs og har to år til udløb, så foretrækker de fleste
at vente, til de kan få den indfriet til kurs 100. Men det
kan vise sig at være en uklog beslutning.
”Det særlige ved virksomhedsobligationer er, at der
kan være nogle helt særlige vilkår, som kan træde i kraft,
når obligationen nærmer sig udløb. Dertil kommer, at
der er tale om en virksomhed, der måske kan have svært
ved at skaffe pengene til at indfri obligationen. Desuden
kan kursen være over 100, og hvis et alternativ giver
mere i forventet afkast frem til udløb, kan det være en
fordel af sælge,” siger Henry Høeg.

Kreditværdighed
Det helt særlige ved virksomhedsobligationer er, at de
for det første er udstedt af virksomheder. Det betyder, at
sikkerheden for, at investor får sine penge igen, afhænger
af virksomhedens kreditværdighed. Jo mere kreditværdig virksomheden er, desto lavere er risikoen og dermed
også det forventede afkast. Modsat betyder opgraderingen i virksomhedens kreditrating, at kursen på obligationerne stiger. Den gevinst har mange investorer høstet
de seneste år. Fortsatte muligheder for ekstra afkast ved
kreditopgraderingen vurderes generelt som aftaget.

>>

Risikoen for rentestigninger, forlængelser
af løbetiden, kreditrisiko med mere betyder,
at det er værd at overveje at rebalancere
porteføljen for at nedbringe risikoen.
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Flere uafhængige udenlandske analyser
har vist, at op imod 70-90 procent af
afkastet skyldes en korrekt fordeling af
formuen på forskellige aktivtyper

Overordnet er virksomhedsobligationer inddelt i to
grupper: Investment Grade og High Yield. Selve kredit
ratingen udføres af ratingbureauerne Moody’s, S&P og
Fitch. Selskaber bliver hyret af virksomhederne (udstederne eller deres banker) til at give en karakter. Er denne
karakter lig med eller over Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P og
Fitch), så er virksomheden ”Investment Grade”, hvilket vil
sige, at der er god sikkerhed for pengene. Det betyder
også, at det forventede afkast er begrænset til typisk cirka
3 procent eller mindre. Dertil kommer valutakursrisikoen, hvis obligationen er udstedt i anden valuta end
danske kroner eller euro, ofte amerikanske dollar.
Har virksomhedsobligationerne en kreditrating
under ovennævnte grænser, så er der tale om High
Yield-obligationer, der også poulært kaldes Junk Bonds.
Det betyder ikke, at eventuel konkurs er tæt på, men
det betyder, at virksomheden ikke hører til blandt de
absolut stærkeste.
Ved investering i virksomhedsobligationer skal man
være bevidst om, at en del af afkastet kommer fra den
kreditrisiko, investor påtager sig. Hvis en statsrente for
en tiårig obligation er 2 procent, og en High Yield-obligation med ti års løbetid kan købes med en effektiv rente
på 4 procent, så kommer de ekstra 2 procentpoint fra
kredit- og i llikviditetsrisikoen. Ti år er lang tid for en
virksomhed. Bare tænk på, hvordan en dansk virksomhed som Vestas bare for halvandet år siden var i dyb
krise med en aktiekurs på cirka 25 og i dag strutter af
selvtillid med en aktiekurs omkring 265.
24
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”Investerer man i virksomhedsobligationer, skal man
kunne analysere virksomheden mindst lige så grundigt,
som når man investerer i en aktie. Faktisk skal man være
endnu mere omhyggelig, for der kan være helt særlige
forhold tilknyttet obligationen,” siger Henry Høeg.

Triggere
De ekstra særlige forhold, som Henry Høeg henviser
til, er de specielle betingelser, der følger obligationen,
og som fremgår af obligationsprospekterne. De er ofte
skrevet på engelsk i et fagsprog, der henvender sig
til eksperter.
Dykker man ned i disse prospekter, skal man kigge
nøje efter betingelser, som under ét kaldes ”triggere”. Det
er klausuler, der kan betyde, at obligationen forlænges,
den pålydende rente ændres eller at den indfries før tid
til en kurs, der afviger fra det forventede.
Disse triggere kan for eksempel udløses af, at en virksomhed sælges, eller at visse kapitalkrav ikke opnås. Alle
disse særlige forhold bliver selvfølgelig prisfastsat af
markedet ved salg, men vil ofte være meget svære at
sætte en værdi på.
”Vi hører ofte kunder sige, at de ikke ønsker at sælge
deres virksomhedsobligation, da den jo bliver indløst om
nogle få år. Men det er især i perioden op til den forventede indfrielse, at der kan komme særlige triggere i spil,
der lige pludselig betyder, at investeringen går fra at
være god til at blive dårlig. Individuel rådgivning er her
helt essentielt,” siger Henry Høeg.

UDVIKLING I EFFEKTIVE RENTER FOR FIRE FORSKELLIGE TYPER AF OBLIGATIONER
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Som det fremgår af grafen, er den effektive rente på non-investmentgrade obligationer (High Yield) faldet ganske markant de seneste år og har givet
store kursstigninger. Formuepleje vurderer, at det fortsatte a�kastpotentiale er udtømt, og det aktuelle forventede a�kast ikke står mål med risikoen,
herunder især renterisikoen i tilfælde af et forventet stigende renteniveau. Kilde: Bloomberg.

Renterisikoen bliver ofte overset
Investering i obligationer betyder, at investor påtager
sig en renterisiko. Det vil sige en risiko for, at kursen på
obligationen svinger i takt med skiftet i det generelle
renteniveau. I øjeblikket er renteniveauet her og i udlandet historisk lavt. Det betyder, at fortjenesten i form af
kursstigninger som følge af yderligere rentefald er meget
begrænset. Formuepleje har en klar holdning til, at renterne ikke kan falde yderligere, men at de i stedet over
de næste par år skal stige mindst 1 procent eller mere.
Det vil betyde kursfald på virksomhedsobligationer med
en løbetid på mere end højst et par år. Den risiko kan
elimineres ved at sælge obligationerne og i stedet købe
andre typer af aktiver med et større langsigtet afkast
potentiale. Hvilke vil afhænge af en konkret rådgivning,
hvor større investorer altid er velkomne til at kontakte
Formueplejes formuerådgivere.

Rebalancering er påkrævet
Et helt centralt punkt i forbindelse med den rådgivning,
som Henry Høeg og hans 13 mand store rådgiverteam
udfører til dagligt, er at kigge på den samlede porteføljes
fordeling på aktivtyper.
Flere uafhængige udenlandske analyser har vist, at op
imod 70-90 procent af afkastet skyldes en korrekt fordeling af formuen på forskellige aktivtyper. Formuepleje er
specialister i at analysere aktivallokering qua Formueplejes mange års erfaring med blandende porteføljer.
Derfor er en spredning på forskellige aktivtyper i forhold
til kundens risikoprofil og investeringshorisont altafgørende for et godt, solidt og attraktivt langsigtet afkast.
”Investering er en dynamisk proces, hvor det er nødvendigt med jævne mellemrum at få porteføljen tilpasset,
så den hele tiden er rustet bedst muligt til dels at kunne
tackle de aktuelle udviklinger på finansmarkederne,
dels de ønsker investor har til afkast, risiko og likviditet,”
siger Henry Høeg. Han tilføjer, at Formueplejes erfarne
rådgiverteam altid er parat til at rådgive større investorer om hele deres portefølje – også værdipapirer, som
ikke udbydes af Formuepleje.

8 gode råd om investering
i virksomhedsobligationer:
1. Analysér virksomhedens kreditværdighed og

evne til at betale pengene tilbage. Undersøg,
om obligationen er ratet af et internationalt
ratingbureau.

2. Undersøg særlige betingelser omkring løbetid,

indfrielseskurs, triggere med mere.

3. Tag stilling til valutakursrisikoen. Foretræk

obligationer udstedt i euro eller danske kroner.

4. Pas på renterisikoen. Kan obligationen blive

forlænget, så renterisikoen øges?

5. Illikviditet. Individuelle virksomhedsobliga

tioner kan være svære at købe og sælge til
rimelige kurser. I tilfælde af krise vil det være
umuligt at sælge.

6. Overvej investering gennem investerings

foreninger, der aktivt bruger renteafdækningsinstrumenter.

7. Undersøg, hvordan du bliver beskattet af

renter og kursgevinster.

8. Kend omkostningerne ved køb og salg, depot

omkostninger samt omkostningerne til renteog udtrækningsmeddelelser
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Effektivisering

Effektivisering giver
fordele for investorerne
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Formueplejeforeningerne gennemfører en ændring af den praktiske
porteføljehåndtering, som vil sikre skarpere priser til alle investorer
– en effektivisering, som forventeligt også betyder endnu lavere
transaktionsomkostninger til gavn for afkastet.
Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // soeren.verup@formuepleje.dk

I de klassiske Formueplejeforeninger, Optimum, Pareto,
Safe, Epikur og Penta, er det den samme aktieportefølje,
der indgår alle afdelingerne. I princippet har aktieporteføljen i hver af foreningerne praktisk set været i overensstemmelse med aktieporteføljen i Formuepleje LimiT
Tellus. Det vil sige, at hver gang, der skulle sælges en
aktie, så blev der solgt ud fra de fem forskellige depoter
i de klassiske foreninger plus LimiTTellus. Ligesom der
blev købt ind til seks forskellige depoter.
Det siger sig selv, at sådanne parallelle udførelser af
ens handler er unødigt besværlige, rummer risiko for fejl
og tidsforskydninger i de opnåede købs- og salgskurser
på tværs af alle afdelinger. Da der endda ofte er tale om
handler på meget store millionbeløb, der kan foregå i
flere portioner over et vist tidsrum og fordelt ud på seks
depoter, giver det et stort arbejde med efterfølgende at
fordele aktierne ud i de enkelte depoter.

skal handle i den samme aktie og indbyrdes fordele
transaktionen. Med andre ord betyder stordriftsfordelen,
at investorer i Formueplejes fem klassiske foreninger
samt LimiTTellus forventeligt opnår et højere afkast.
Konstruktionen med LimiTTellus inde i alle de klas
siske foreninger betyder også, at det bliver nemmere at
tilpasse de enkelte foreningers investeringer i takt med
den daglige emission og indløsning. Det vil sige, at hvis
der på den samme dag er tilbagesalg (indløsning) i for
eksempel Pareto, mens der samtidig er køb i Safe (emission), så kan denne bevægelse i formuerne i de to fore
ninger nemt udlignes med at flytte investeringsbeviser i
LimiTTellus mellem de to afdelinger. Det er i kontrast
til i dag, hvor der forholdsmæssigt byttes aktier mellem
aktieporteføljerne. Den nye struktur åbner dermed mulighed for en mere præcis og enkel justering af porteføljerne,
som minimerer fejl og fjerner risikoen for småskævheder.

Stordriftsfordele kommer investorerne til gavn
Da porteføljen består af cirka 60 aktier med vægte på
op til cirka 4-5 procent, vil visse enkeltinvesteringer i et
selskab være på op imod 400 millioner kroner. Når en
så stor investor skal købe og sælge aktier hos de globale
børsmæglere, opnås skarpere og dermed bedre kurser
og lavere kurtage, end når seks forskellige investorer

Obligationsporteføljen er næste skridt
Implementeringen af LimiTTellus som ”aktieporteføljen”
i samtlige klassiske Formueplejeforeninger bringes på
plads hen over sommeren. Næste logiske skridt er at se
på, hvordan den samme øvelse kan udføres for obligationsporteføljen, der jo også er fælles for de fem klassiske
foreninger og for Formuepleje Fokus.
En nøje analyse af, hvordan det kan lade sig gøre, er
i fuld gang. Blandt udfordringerne er, hvordan gearingen
i de enkelte klassiske foreninger kan bæres over i et nyt
setup med en blanding af LimiTTellus og Fokus med
forskellige vægte. Målet er fuldstændig at ramme den
samme fordeling på aktiver og fastholde en billig lån
tagning for alle investorer.

Nem løsning
Løsningen på disse udfordringer er enkel og ligger helt
problemløst inden for de gældende rammer i vedtægterne. Løsningen er naturligvis at lade de fem klassiske
Formueplejeforeninger investere direkte i LimiTTellus i
stedet for i en stor portefølje af enkeltaktier. Dermed
opnås en skarpere eksekvering på handlerne.
Helt konkret betyder den nye struktur, at aktierne i
de respektive klassiske foreninger byttes med investeringsbeviser i LimiTTellus. Dermed bliver LimiTTellus
til en meget stor global aktieafdeling med over 9 milli
arder kroner under forvaltning. Investeringsmæssigt vil
alt være uforandret, og alle oprindelige risikorammer vil
fortsat være gældende. Dertil vil man som investor altid
kunne ”se igennem” porteføljen, så det tydeligt fremgår
hvilke aktier og obligationer, der indgår i de forskellige
foreninger.

Ikke flere omkostninger
Traditionelt er det dyrere at investere i investerings
foreningsafdelinger end i enkelte værdipapirer. Men da
der er tale om investeringer i interne foreninger, vil
denne forenkling ikke betyde yderligere omkostninger,
da disse modregnes fuldt ud. Resultatet er derfor ikke
øgede omkostninger – tværtimod. Formeplejeforeningernes eksterne revisor har eksplicit fået instruktion om, at
han i forbindelse med regnskaberne skal sikre, at alle
omkostninger er korrekt modregnet.
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Afdragsfrihed

– en favorit, men ikke hos Formuepleje
Afdragsfrihed er nu så stor en succes, at Nationalbanken ønsker
at begrænse omfanget. Samtidig udløber den tiårige afdragsfrihed
for en lang række låntagere i løbet af de kommende år, så der er øget
risiko for flere førtidsindfrielser i obligationsserier med afdragsfrihed.
Formueplejeforeningerne har taget forholdsregler over for dette
i obligationsbeholdningerne.
Af Erik Bech, senior kapitalforvalter, Formuepleje // erik.bech@formuepleje.dk

Realkreditlån med afdragsfrihed blev introduceret i
oktober 2003 og er efterfølgende blevet så udbredte, at
de i dag udgør 56 procent af det samlede realkreditudlån.
Det betyder, at der på over halvdelen af alle realkreditlån
ikke bliver betalt afdrag, og det har fået alarmklokkerne
til at ringe hos især Nationalbanken, som derfor har foreslået et indgreb over for disse populære afdragsfrie lån.
Nationalbankdirektør Lars Rohde har anbefalet, at
muligheden for afdragsfrihed begrænses, så det ikke skal
være muligt at vælge afdragsfrihed for helt op til 80 procent af boligens værdi. En mulighed kan være at sænke
belåningsgrænsen, så det kun kan blive muligt at belåne
boligen med afdragsfrit lån op til eksempelvis 60 procent. Det betyder så, at låntager skal finansiere forskellen
fra de 60 procent og op til 80 procent af boligens værdi
med et andet lån, hvor vedkommende skal betale afdrag.
Det kan enten være et realkreditlån med afdrag eller et
banklån med afdrag.
En vanskelig model
Udfordringen er dog, at det ikke er en billig løsning at
flytte noget af gælden fra realkreditlån med lav rente
til banklån med en højere rente, for med et dyrere lån
koster det alt andet lige flere penge at betale lånet tilbage.
Et alternativ kan være at lave hele belåningen i realkredit
op til 80 procent af ejendommens værdi fordelt med
mulighed for afdragsfrihed op til 60 procent og betaling
af afdrag på den del, der ligger mellem 60 og 80 procent.
Denne model har Nykredit opereret med fra medio 2012,
men er for nylig gået væk fra modellen igen, da de var
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tvunget til at lave lånet i to forskellige obligationstyper.
dette medførte en del problemer blandt andet i form
af dårligere likviditet og forringede konverteringsmuligheder for låntager. Så hvis dette alternativ med afdragsfrihed på realkreditlånet op til 60 procent og tvunget
afdrag mellem 60 og 80 procent skal være brugbart, skal
lånet kunne udstedes i én obligationsserie.

Forgældet folkefærd
Hvorfor er nationalbankdirektøren så bekymret for de
mange afdragsfrie udlån? Danskerne bliver tit fremhævet
i international sammenhæng som det mest forgældede
folkefærd i verden, fordi private har den højeste gæld i
forhold til den disponible indkomst, jævnfør figuren
(s. 30). Det opvejes af, at danskerne til gengæld har store
formuer stående på pensionsordninger. Det skyldes, at
det danske realkreditsystem er et af de mest velfungerende, hvilket betyder, at boligejerne kan låne billigt, og
samtidig er der skattefradrag for både renteudgifter og
pensionsindbetaling. Så danskerne sparer i mindre grad
op i deres boliger og i højere grad på pensionsordninger.
Målt på nettoformuer ser det derfor ikke så skidt ud,
men især den yngre del af befolkningen har en høj gældsandel, mens formuerne primært er koncentreret hos
den ældre del af befolkningen. Samtidig er formuerne
primært bundet i boliger og pensioner, som ikke umiddelbart kan omsættes til forbrug. Derfor kan den høje
gældssætning virke som en hæmsko for dansk økonomi,
og derfor opfordrer nationalbankdirektøren til, at gælden bliver nedbragt.

>>

På over halvdelen af alle realkreditlån bliver der
ikke betalt afdrag, og det har fået alarmklokkerne
til at ringe hos især Nationalbanken
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omfanget af afdragsfrihed
Foto: Lars Rohde, nationalbankdirektør
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Politisk varm kartoffel
Der har været mange diskussioner omkring afdragsfriheden i de seneste måneder, og det var ventet, at
Finanstilsynet skulle komme med anbefalinger til, hvordan omfanget af afdragsfrie lån kan nedbringes. Det
virker dog til, at bolden er sendt videre til politikerne, og
her kan det være svært at forestille sig, at der vil komme
en opstramning af lovgivningen med maksimalt godt et
år til næste folketingsvalg. Hvis politikerne piller for
meget ved afdragsfriheden, kan det påvirke boligmar
kedet og derved dansk økonomi negativt, og derfor vil de
sikkert kraftigt overveje, om de vil gøre sig uvenner med
boligejerne. Den øgede usikkerhed omkring afdragsfri
hedens fremtid kan dog få nogle låntagere til at overveje
en omlægning af det eksisterende realkreditlån til et nyt
realkreditlån med ti års afdragsfrihed, så de er sikre på
at kunne belåne op til 80 procent af boligens værdi med
afdragsfrihed de kommende ti år.

UDLØB AF AFDRAGSFRIE PERIODE
FORDELT PÅ BELÅNINGSGRADER
Mia. kr.
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Det er Nationalbankens
forventning, at mange
låntagere vil forlænge
perioden med afdragsfrihed
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Baseret på afdragsfrie realkreditlån ultimo 2013 viser fordelingen af udløb af den
afdragsfrie periode fordelt på belåningsgrader på boligernes aktuelle værdi.
Udløbsåret for afdragsfrihed er beregnet under antagelse af, at den samlede periode
med afdragsfrihed er 10 år.
Kilde: Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 1. halvår 2014.

Afdragsfrihed udløber
En anden væsentlig faktor er, at de fleste afdragsfrie lån
har afdragsfrihed i ti år. Det betyder, at de første lån
tagere, der valgte afdragsfrihed fra slutningen af 2003 og
begyndelsen af 2004, har oplevet, at afdragsfriheden nu
er udløbet, og de skal betale afdrag på deres lån. I så fald
skal låntagerne afdrage lånet over de næste 20 år, så
denne ændring medfører en kraftig stigning i nettoydelsen på realkreditlånet. Låntagerne har dog mulighed for
at forlænge afdragsfriheden ved at lægge lånet om til et
nyt afdragsfrit lån, dog maksimalt for op til 80 procent
af boligens aktuelle værdi.
Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, for kombinationen
af generelt faldende huspriser og ingen afdrag på realkreditlånet betyder, at en del låntagere med afdragsfrie
lån har en restgæld, der i dag er højere end 80 procent
af boligens værdi. En mulig løsning er, at disse låntagere
må finde andre alternativer, typisk i form af banklån, for
den del af gælden, der overstiger de 80 procent, og så
kan de lægge om til et nyt afdragsfrit realkreditlån for
andelen op til 80 procent. Boligpriserne toppede i slutningen af 2007 i Danmark, så i løbet af de kommende år
vil der være en større og større andel af låntagere med et
afdragsfrit lån, hvor den afdragsfrie periode udløber, og
ejendommens handelsværdi er faldet. Det fremgår også
af figuren, der viser omfanget at lån, hvor afdragsfri
heden udløber i det pågældende år, og yderligere opdelt
med realkreditgældens størrelse i forhold til ejendommens aktuelle vurdering. De bordeaux søjler viser størrelsen af lån, hvor gælden er større end de 80 procent.
Disse boligejere har ikke mulighed for at omlægge hele
lånet til et nyt afdragsfrit lån.

Flere låneomlægninger
Det er Nationalbankens forventning, at mange låntagere
vil forlænge perioden med afdragsfrihed. Det er også
Formueplejes holdning, at en stor del af disse låntagere
vil omlægge til et nyt afdragsfrit lån, da et skifte fra
afdragsfrihed til betaling af afdrag vil betyde en markant
stigning i ydelsen, og det vil give væsentlig mindre luft i
budgettet. Derfor ser vi også stor sandsynlighed for, at
mange låntagere vil indfri deres nuværende afdragsfrie
realkreditlån, når den afdragsfrie periode udløber, og i
stedet erstatte det med et nyt realkreditlån med en tiårig
afdragsfri periode.
Det har især betydning for de fastforrentede realkreditobligationer med afdragsfrihed, hvor kursen på obligationerne typisk ligger væsentligt over kurs 100. Låntagerne har nemlig mulighed for at indfri lånet til kurs 100,
hvis de vil omlægge til et andet afdragsfrit realkreditlån.
Det er til gengæld skidt for investorerne, der ejer disse
obligationer, som eksempelvis handler til kurs 110. For
mange indfrielser fra låntagerne til kurs 100 betyder
kurstab for investorerne og derved dårligere afkast.

Meget begrænset effekt i
Formueplejeforeningerne
Derfor har obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne også en meget lille andel i disse fastforrentede realkreditobligationer med afdragsfrihed, og hvor
afdragsfriheden udløber i løbet af de kommende år.
Vi vurderer, at risikoen for negative overraskelser i form
af mange indfrielser til kurs 100 er for stor i forhold til
afkastpotentialet. I Formueplejeforeningerne er omkring
30 procent af obligationsbeholdningen investeret i højtforrentede realkreditobligationer med en kuponrente
på 4 procent eller derover, og som handler markant over
kurs 100.
Vi prioriterer i øjeblikket højtforrentede obligationer,
hvor der betales afdrag, og derfor har vi kun investeret
godt 4 procent af den samlede obligationsportefølje i
højtforrentede realkreditobligationer med afdragsfrihed.
Det betyder, at vores obligationsporteføljer kun i meget
begrænset omfang vil blive berørt, hvis låntagerne med
et fastforrentet afdragsfrit realkreditlån vælger at indfri
det eksisterende lån, når den afdragsfrie periode udløber,
og i stedet omlægger til et nyt afdragsfrit lån.
Formue // 3. kvartal 2014

31

Brevkasse
Formuepleje svarer gerne på investorernes spørgsmål. Har du et spørgsmål, som du ønsker
at stille til Formuepleje, er du velkommen til at maile det til brevkasse@formuepleje.dk.
Spørgsmål til næste FORMUE-magasin skal være redaktionen i hænde senest den 19.9.2014.

Brevkasseredaktør:
kommunikationschef
Søren Verup

Spørg

Formuepleje

Hvorfor sløje afkast i år?
Jeg synes, jeres afkast har været ganske sløje i år.
Hvordan kan det være? S.P., Svendborg
SVAR: Formueplejes klassiske investerings- og kapitalforeninger investerer
som bekendt i globale aktier og danske
realkreditobligationer og anvender
moderat gearing til at øge det langsigtede afkast. Sammenligner du forening
ernes år-til-dato-afkast med danske
aktier, er afkastet ikke konkurrencedygtigt, men danske aktier har også leveret
et afkast i særklasse. Som nævnt investerer Formueplejes klassiske investeringsog kapitalforeninger i globale aktier og
danske realkreditobligationer – derfor er
det et forkert sammenligningsgrundlag.
Derudover er en investering i Formueplejes investeringsprodukter langsigtede
investeringer. For eksempel har Formuepleje Safe over de seneste fem år leveret
et akkumuleret afkast på 148 procent,
hvor danske aktier ”kun” har leveret et

Indløsning af gamle aktier
Jeg har en irriterende lille post gamle
aktier i Epikur og Safe liggende i mit
depot. Hvornår sker der noget med dem?
R.H.J., Grenå
SVAR: Det gør der i løbet af andet halvår.
Formueplejes sekretariat har netop afsluttet
en proces, hvor vi tog fat i alle aktionærer
med meget store beholdninger af aktier for
at tilbagekøbe dem. Selskaberne har nu
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afkast på 138 procent. For det andet er
risikoen lavere, målt som udsving i kurserne. Her har Safe haft en risiko, der er
cirka en tredjedel mindre.
I øvrigt synes jeg, at år-til-dato-afkas
tet her i begyndelsen af juli ser ganske
attraktivt ud. Du kan se vores løbende
opgørelser over afkast og risiko på vores
hjemmeside under menupunktet
”Afkast & Risiko”.
Senior
formuerådgiver
Kim Hoberg Nielsen

aktuelt igangsat den sidste del af processen,
hvor de resterende aktier indløses via
Værdipapircentralen, hvilket forventes at ske
tidligst til oktober. Afvent derfor brev fra VP.

Senior
formuerådgiver
Søren Nielsen

Betaler jeg
formidlingsprovision?
Betaler jeg som investor i Formue
plejeforeningerne rådgivnings- og
formidlingsprovisioner ligesom i de
”bankejede” investeringsforeninger?
F.L., Vejle
SVAR: Nej – du betaler ikke formidlingsprovision i Formueplejeforening
erne, som du ellers gør, hvis du investerer i investeringsbeviser hos de såkaldte
bankejede foreninger eller hos Maj
Invest, Skagenfondene, Carnegie med
flere. Formueplejeforeningerne har
bevidst fravalgt at distribuere sine investerings- og kapitalforeninger gennem
eksterne parter som for eksempel pengeinstitutterne. Der er derfor ikke indeholdt
formidlingsprovisioner i Formueplejes
honorar.
Det betyder dog ikke, at Formuepleje
ikke har udgifter til rådgivning, som
ydes over for større investorer af vores
14 veluddannede formuerådgivere.
Vores omkostninger er fuldstændig
transparente. For eksempel er omkostningerne i Formuepleje Safe 1,75 procent af egenkapitalen plus 0,1 procent
i øvrige omkostninger. Udgifter til rådgivning og formidling er indeholdt i de
satser. Desuden betales der et resultat
honorar på 10 procent af positivt afkast
opgjort hvert kvartal. Eventuelle negative afkast skal dog indtjenes, før der
igen betales resultathonorar.
Denne omkostningsstruktur sikrer,
at Formuepleje har sammenfaldende
interesser med investorerne i at skabe
det bedst mulige langsigtede, risikojusterede afkast.
Senior
formuerådgiver
Anders Kristiansen

Hvor mange danske aktier har I?
Hvor stor en del af aktieporteføljen er investeret i danske aktier? W.T., Klampenborg
SVAR: De af Formueplejes kapital- og investeringsforeninger, der investerer i aktier,
investerer i den samme aktieportefølje, der
udgøres af cirka 60 store globale virksom
heder. Det betyder, at Formuepleje har et globalt udsyn på aktieinvestering, hvilket indebærer, at investering i danske aktier kun vil
udgøre en ganske lille del, da vi ønsker en
stor spredning på lande, regioner og sektorer.

Aktuelt investeres der i tre danske aktier,
Novo Nordisk, DSV og U.I.E., der i alt udgør
cirka 5 procent af aktieporteføljen.
Formuerådgiver
Henrik Jackerott

Investering i råvarer?
Har I nogen planer om at investere i råvarer? J.K., Gentofte
SVAR: Det korte svar er nej. Det skyldes,
at investering i råvarer ikke giver et
løbende afkast i form af renter eller cash
flow, som obligationer og aktier gør. Dermed er investering i råvarer ikke en tradi
tionel investering, der kan ”regnes hjem”,
men i højere grad spekulation. Investering
i råvarer som for eksempel ædelmetaller,
energiprodukter samt landbrugsvarer er
afhængig af udbud og efterspørgsel på
både kort og langt sigt samt de aktuelle

konjunkturer. Aktiv forvaltning kræver
dybdegående specialkundskab, som Formuepleje ikke aktuelt råder over.
Vi kan dog ikke udelukke, at vi i fremtiden ikke vil investere i råvarer eller særlige
råvarestrategier.
Senior formuerådgiver
Peter Goldschmidt

Triple Alfa …
hvad for noget?
Jeg kan se, at Merkur har investe
ret i noget, der hedder Triple Alfa
Global Equities. Hvad er det?
S.B., Odense
SVAR: Kapitalforeningen Merkur
investerer aktuelt cirka 20 procent
af sin formue i det egenudviklede
finansielle instrument Triple Alfa
Global Equities (TAGE).
Der er tale om en særlig konstruktion, hvor Merkur kort fortalt
investerer i det merafkast, som Investeringsforeningen CPH Capital,
Globale Aktier leverer, og gearer det
to gange, hvorved et merafkast
efter omkostninger på for eksempel
1 procent via gearingen bliver 3
procent. Fordelen er, at merafkastet
er uafhængigt af, om aktierne stiger
eller falder. Det er populært sagt
afkastet fra investeringsforeningen
CPH Capital, Globale Aktier fratrukket markedsafkastet og derefter ganget med 3, som investorerne opnår.
Skematisk sker der det, at hvis CPH
Capital Globale Aktier stiger 5 procent en måned, mens markedsindekset stiger 4 procent, er merafkastet
1 procent. Det ganges med 3, og
Triple Alfa Global Equities har dermed leveret 3 procent i afkast.
Hvis CPH Capital Globale Akier
falder 2 procent, men markedet falder 3, så er merafkastet positivt med
1 procent, og Triple Alfa Global Equities leverer dermed 3 procent. Det er
netop ved aktiekursfald, at Triple
Alfa Global Equities forventes at
levere positivt afkast, qua porte
føljens defensive egenskaber.
Det betyder desuden, at afkastet
fra Triple Alfa Global Equities er
uafhængigt af, om aktiemarkederne
falder eller stiger.
Senior
formuerådgiver
Henrik Iwersen
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Optimisme løfter markedet
Efter et første kvartal, hvor overskrifterne i høj grad var præget af
negative nyheder som Putins anneksion af Krim og vintervejrets
hærgen i det østlige USA, fik vi heldigvis et anderledes andet kvartal
i 2014. Her har nyhederne hovedsagligt været positive og humøret
hos investorerne ligeså.

Af René Rømer, CFA, senior kapitalforvalter, Formuepleje // rene.roemer@formuepleje.dk

Det globale aktiemarked er derfor steget ganske pænt i
perioden, hvor det specielt var maj og juni, der trak op.
På samme måde er alle Formueplejeforeninger steget
i kvartalet. Den største stigning på næsten 6 procent
skete i foreningen med størst risiko, Formuepleje Penta,
mens foreningen med lavest risiko, Formuepleje Optimum, fik det laveste afkast på lige under 1 procent.
Dette blev også hjulpet på vej af positive afkast i obliga
tionsporteføljerne, der nød godt af fald i de danske renter. Over de seneste 12 måneder ligger alle Formuepleje
foreninger også i plus, og fem af otte foreninger har
tocifrede procentafkast.

ECB leverer varen
Kvartalets altoverskyggende begivenhed på de finansielle
markeder var junimødet i den Europæiske Centralbank
(ECB). På dette møde sænkede centralbankchef Mario
Draghi renterne således, at ECBs indlånsrente for første
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gang nogensinde er negativ (-0,10 procent). Samtidig
løftede han sløret for en række nye tiltag, der forhåbentlig vil trække Europa ud af lavkonjunkturen og væk fra
risikoen for deflation (et generelt faldende prisniveau på
varer og tjenesteydelser). Selv om mange markedsdeltagere forventer, at det bliver nødvendigt med endnu flere
pengepolitiske stimuli fra ECB, så har ovenstående tiltag
øget forventningerne til en opklaring i Europa.

Fremgang i USA
I USA står man ikke foran indgangen til øget hjælp fra
centralbanken, som vi gør i Europa. I stedet kan amerikanerne imødese en snarlig afslutning på de obligations
opkøb, der igennem de seneste to år har holdt en hånd
over renterne i USA. Dette indtryk er blevet forstærket i
de seneste tre måneder, hvor den amerikanske økonomi
har kastet den hvide dyne af sne af sig, hvilket betød, at
væksten i første kvartal var på -2,9 procent annualiseret.
Væksttal, der normalt er reserveret til perioder med
recession. I andet kvartal har nøgletallene generelt været
positive og diskussionen kredser nu omkring risikoen
for, at USA vækster for hurtigt, og at der derfor opstår
højere inflation end ønsket.
Denne udvikling går igen i Storbritannien, hvor forventningerne nu er, at den engelske centralbank allerede
i år vil begynde at hæve renterne.
Samlet set har udviklingen i USA og Storbritannien
kombineret med Draghis rentesænkning og øvrige pengepolitiske tiltag samt den mere rolige udvikling i flere
geopolitiske brændpunkter såsom Rusland-Krim-Ukraine
ført til, at investorerne bevæger sig ind i tredje kvartal
af 2014 med en solid portion optimisme. Dette kan ses
tydeligt på VIX-indekset (se figur), der også kaldes
”frygtens indeks”. Helt forsimplet frygter investorerne
for fremtiden, når indekset står højt og omvendt, når
det er lavt.

Omsætningen kommer
I Formuepleje deler vi forventningen om, at verdensøkonomien vil være i god gænge i de kommende kvartaler,
men vi forventer samtidig, at Europa vil ligge bagest i
feltet. Denne forventning giver sig også til udtryk i den
måde, porteføljerne er taktisk positioneret.
Krisen, der begyndte i 2008, fik virksomhederne til at
fokusere på kerneforretningen, mens funktioner, der ikke
er direkte relateret til de områder, hvor pengene er blevet
tjent, er blevet skåret fra. Nutidens virksomheder er derfor effektive i en sjældent set grad, hvilket betyder, at de
står klar til at hæve indtjeningen betragteligt i det øjeblik,
hvor salget stiger. Og netop på grund af vores forvent
ninger om generelt god global vækst forventer vi også,
at vi i de kommende regnskabssæsoner vil komme til at
opleve stigende omsætningsvækst blandt selskaberne i
Formueplejes aktieporteføljer. Af den årsag har vi fortsat
maksimeret allokeringen til investering i aktier.
På obligationssiden investerer vi efter en todelt strategi, hvor vi skelner kraftigt mellem obligationer med
kort og lang løbetid. Strategien for obligationer med lang
løbetid bliver gennemgået på næste side.

Præsident for ECB, Mario Draghi.
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”New Neutral” på gamle flasker
Her i foråret har en af verdens mest berømte obligationsinvestorer skabt et nyt udtryk inden for renteverdenen.
Udtrykket er ”New Neutral”, der i bund og grund dækker
over, at centralbankrenterne ikke bliver hævet i samme
grad, som man tidligere har set, når opsvinget rammer os.
Trofaste læsere af Magasinet FORMUE og vores andre
publikationer vil vide, at dette er en holdning, vi deler og
har investeret efter siden 2010. Trods færre tegn på uro
på markederne for sydeuropæiske obligationer og lave,
positive vækstrater for Eurozonen som helhed er det
vores overbevisning, at ”den store recession” ikke er et
overstået kapitel i Europa endnu.
Rekordniveauer for arbejdsløshed, fortsat stigende
restanceprocenter på lån til det sydeuropæiske erhvervsliv, store underskud på statsbudgetterne og fortsat store
og stigende gældsniveauer betyder, at Eurozonen hverken kan tåle rentestigninger økonomisk eller politisk.
Økonomisk fordi selv små rentestigninger har stor betydning, når gældsniveauet er højt. Politisk fordi Europa og
ECB helst skal opfattes som en del af løsningen for de
hårdtramte sydeuropæiske samfund og ikke som en del
af problemet. Vi forventer derfor ikke, at de korte renter i
Europa bliver hævet i en rum tid fremover og har naturligvis positioneret porteføljerne til at profitere mest
muligt af dette scenarie.
Formue // 3. kvartal 2014
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Renten sænkes – og hæves
Årets andet kvartal bød på generelt faldende renter.
Den tiårige danske rente er faldet med 0,3 procentpoint,
og faldene har været større i mange andre europæiske
lande. Den primære årsag til denne udvikling er, at den
europæiske centralbank for første gang nogensinde
sænkede sin indlånsrente til -0,1 procent, altså en
negativ rente.
Desuden fremlagdes planer, der på sigt vil være med
til at øge likviditetsoverskuddet i Eurozonen. Det er
noget, der erfaringsmæssigt vil presse de korte renter
længere i bund. Denne udvikling har vi investeret efter
siden 2010, og det har derfor været hovedårsagen til de
positive obligationsafkast i kvartalet. Så var det mindre
vigtigt, at den danske nationalbank faktisk valgte at hæve
sin indlånsbevisrente, således at den ikke længere er
negativ. Årsagen var et svagt, men længerevarende pres
på kronen. Et pres, der i juni er aftaget helt.
Fortsat beskyttelse mod højere lange renter
En anden vigtig bestanddel af obligationsstrategien i
Formueplejeforeningerne er at være beskyttet mod
stigninger i de lange renter. I kølvandet på finanskrisen
har alverdens centralbanker ført en meget lempelig pengepolitik. Renterne har været ekstremt lave, og likvidi
teten har været rigelig. Forhåbningen har været, at pengepolitikken kunne skubbe gang i økonomien, hvorefter
centralbankerne skulle fjerne likviditeten og hæve renterne for at undgå for høj inflation. En bivirkning ved
denne politik har dog været, at renteniveauet på lange
obligationer er faldet langt under, hvad der kan forklares
ud fra økonomiens tilstand.

Nu er man i USA og Storbritannien – men bestemt ikke i
Europa – kommet til det svære tidspunkt, hvor det skal
vurderes, om økonomien har bedret sig nok til, at renterne skal hæves og likviditeten formindskes, fordi inflationen er blevet for stor en trussel.
Formueplejes holdning er, at den amerikanske økonomi har det så godt, at renterne bliver hævet i første
halvår af 2015, hvilket er tidligere, end markedet i
øjeblikket forventer. Desuden forventer vi, at central
banken i USA hæver renterne hurtigere end de øjeblikkelige forventninger.
Effekten af disse rentehævninger på de lange renter i
USA vil sandsynligvis være markant, hvilket vil smitte
af på de tilsvarende renter i Europa og Danmark. Med
andre ord forventer vi altså, at de lange renter i Danmark
snart vil begynde at stige på baggrund af udviklingen i
USA. Og at disse stigninger kan blive kraftige på grund af
det meget lave udgangspunkt i forhold til et ”fair” niveau.
Obligationsporteføljerne er selvsagt beskyttet mod
disse stigninger, hvorfor vi faktisk håber på rentestig
ninger og dermed kursfald på obligationsmarkederne.

Amerikanske dollar skal styrkes
Vores forventning til dollaren hænger også tæt sammen
med forskellen mellem centralbankerne i USA og Europa.
I takt med, at renteforskellen på tværs af Atlanten bliver
større på grund af rentehævninger i USA, vil investorerne
i højere grad søge mod dollar frem for euro og danske
kroner. Vi har derfor ikke afdækket dollareksponeringen
i aktieporteføljen.

CENTRALBANKBALANCER*
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Indekserede værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 1. kvartal 2014
har rentefølsomheden i Formueplejeforeningerne i gennemsnit været ca. 1,0.
Nøgletal pr. 30.6.2014
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Rentefølsomhed
Konveksitet

JPY

2014

Nordea indeks
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Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden
stige fra 0,95 til 2,12 (+1,17).
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Kraftig medvind til russiske aktier
Efter et første kvartal med begrænsede aktieafkast på de
globale markeder har andet kvartal vist anderledes positive takter. De negative makrotal fra første kvartal som
følge af den hårde vinter i USA blev vendt til en ophobet
positiv effekt i andet kvartal. Sammen med fortsat lave
renter understøttede det kursudviklingen på de globale
aktiemarkeder. Samlet set er Formueplejeforeningernes
aktieportefølje steget med 4,3 procent før omkostninger,
hvor markedet som helhed er steget med 5,6 procent.
Russiske aktier op med knap
30 procent fra bunden
Efter en udfordrende start på kvartalet fandt russiske
aktier en bund hen over april og er efterfølgende steget
med knap 30 procent målt i danske kroner. Som omtalt
tidligere er russiske aktier billige, både målt i forhold
til historikken, men også i forhold til andre Emerging
Markets. Situationen blev ekstrem i marts og april med
en prissætning, der i vores optik ikke stod mål med regionens og selskabernes langsigtede potentiale.
Aktieporteføljens investeringsproces er selvfølgelig
også gældende ved russiske aktier, og der tages ingen
særlige forbehold, fordi der er tale om Emerging Markets-aktier. Selektionen har bevirket, at blot to russiske
aktier er at finde i porteføljen, nemlig Ruslands største
bank, Sberbank, og et af landets største energiselskaber,
Lukoil. Set hen over Ukrainekrisen siden slutningen af
februar har begge selskaber bidraget positivt til aktieporteføljens performance.
Med en kursstigning på knap 30 procent er det rus
siske aktiemarked naturligt blevet dyrere prisfastsat
over de seneste måneder. Faktum er dog, at russiske
aktier stadig handler med en rabat på knap 40 procent i
forhold til markedets gennemsnitlige værdiansættelse
og fortsat med en rabat på over 50 procent til Emerging
Markets som helhed. Investering i Rusland er forbundet

med højere risiko, hvorfor en rabat er berettiget, som
samtidig tydeliggør nødvendigheden af at være selektiv
på selskabsniveau. Vi er dog overbevist om, at den russiske eksponering i aktieporteføljen fortsat har et attraktivt langsigtet potentiale og fastholder den nuværende
eksponering.

Ingen skyer på investeringshimlen
En anden ting, der har kendetegnet andet kvartal 2014,
er investorernes fortsatte appetit på risiko. Figuren
nederst er et mål for risikoen på S&P 500-indekset. Jo
lavere en værdi VIX-indekset har, jo mindre koster det alt
andet lige at tegne en forsikring mod aktiekursfald i S&P
500-indekset.
Indekset er dermed en indikator for investorenes frygt
for aktiekursfald. Som det fremgår af VIX-indekset, er det
faldet hen over andet kvartal stort set upåagtet af krisen
i Ukraine og situationen i Irak. Niveauet for indekset er
tilbage på niveauerne et godt stykke før finanskrisen,
hvilket tydeliggør, at investorerne i S&P 500 indekset ikke
umiddelbart kan se udfordringer på den korte bane.
Et forhold er selve niveauet for indekset. Et andet og
måske endnu mere væsentligt forhold er strukturen bag
VIX-indekset, når vi bevæger os ud på længere hori
sonter. Her er kurven stejl, hvilket alt andet lige tilsiger,
at godt nok kan man ikke se risiko på den korte bane,
men ser vi længere ud i fremtiden, er frygten væsentligt
højere – også højere end den i gennemsnit har været
over de seneste år.
Formuepleje er meget opmærksom på øvrige investorers risikosyn, som i øjeblikket måske synes lige lovlig
optimistisk. En sky på investeringshimlen kan derfor
godt skabe midlertidig uro på aktiemarkederne, men
grundlæggende set fastholder Formuepleje sit lang
sigtede positive syn på aktier, hvor den positive økonomiske udvikling gradvist vil forplante sig til efterspørgsel.
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Aktier
Mindre selskaber har gjort det godt
Effekten af gradvis stigende risikoappetit (jævnfør ovennævnte
betragtninger om VIX-indekset) har givet udslag i, at mindre selskaber
er steget pænt specielt i juni. Også selskaber, der kan karakteriseres
ved svagere balancer samt lavere kvalitet i indtjeningen har i første
halvår domineret aktieafkastet, se nedenstående graf. En udvikling, der
i høj grad skal ses i højere appetit på risiko, forventningen om, at den
økonomiske udvikling fortsat udvikler sig positivt samt jagten på
segmenter i aktiemarkedet, der endnu ikke er steget.
Formueplejes aktieportefølje er blandt andet karakteriseret ved at
være investeret i selskaber med attraktiv værdiansættelse, høj stabil
forrentning af den investerede kapital samt en solid balance. Det er
selskabskarakteristika, som ikke i første halvår er blevet værdsat af
globale investorer og dermed har opnået et lavere afkast. Dette er en
af hovedårsagerne til, at aktieporteføljen i andet kvartal har gjort det
dårligere end det generelle marked.

SEKTORFORDELING ULTIMO JUNI
Formuepleje

MSCI World inkl. udbytte

Finans
IT
Industri
Cyklisk forbrug
Stabilt forbrug
Medicinal
Energi
Forsyning
Materialer
Alfred Berg Rusland
Telekom
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AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Procent
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Formueplejes aktieportefølje

MSCI World inkl. udbytte
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ÅR TIL DATO AFKAST FORDELT PÅ SEGMENTER

4
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Weak Balance Sheet

0

High Sharpe Ratio
High Operating Leverage

-2

High Hedge Fund Concentration

-4

Dual beta

-6
December 2013

Interest Rate Sensitive

Juni 2014

Domestic Sales
International Sales

NØGLETAL pr. 30.6.2014

Hedge Fund Very Important Shorts
Total Cash Return to Shareholders

P/E 2014E

High Tax

Kurs/indre værdi

Gloablly Attratctive Risk Reward

Standard afvigelse p.a.

Dividend Growth

Formuepleje

MSCI World

13,1

15,1

2,2

2,2

11,0

11,6

Hedge Fund "VIP" List

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2014E angiver værdiansættelsen i forhold til næste års forventede indtjening, mens kursen i forhold
til den indre værdi fortæller, hvad vi i gennemsnit betaler for 1 krones egen
kapital på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for
perioden måles ved standardafvigelsen.
			

Low Tax
Earnings Held Overseas
S&P 500
Western Europe Sales

					

Buyback
Strong Balance Sheet

Forventninger kommende 12 mdr.

Low Operating Leverage
BRICs Sales
Low Hedge Fund Concentration
High Quality Stocks

Aktieafkast

8,0%

Udbytte

2,0%

Total

10,0%

High Revenue Growth
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Kilde: Goldman Sachs Global Investment Research			
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Markedsvurdering: De 10 største aktieposter

De 10 største
aktieposter
Formueplejeforeningerne er investeret
i den samme portefølje af globale
aktier. Her kan du læse om de aktuelt
10 største positioner.*

SATS har hjemsted i Singapore og varetager forskellige services i Singapore
Changi Airport. Disse services omfatter
blandt andet ground handling, catering,
sikkerhed, fragthåndtering med mere.
Ud over forretningen i Singapore har SATS gennem joint
ventures eksponering mod Kina, Hong Kong, Indien og
Indonesien med flere.

Moody’s Corporation er et
amerikansk kreditrating
bureau, som blev etableret i
1909 af John Moody. Det er holdingselskab for Moody’s
Investors Service, som beskæftiger sig med finansiel
analyse af kommercielle og statslige organisationer.
Selskabet vurderer også kreditværdigheden af låntagere
til obligationer ved hjælp af en standardiseret vurderingsskala. Moody’s har en markedsandel på omkring
40 procent af verdens kreditratingmarked. Selskabet er
blandt de tre største i sin branche sammen med Standard & Poor’s og Fitch Ratings.

MasterCard Worldwide er et
multinationalt selskab med hovedsæde i Purchase i staten New York,
USA. Selskabets primære forretningsområde er gennemførsel af betalingstransaktioner.
Mere end 25.000 tilknyttede finansielle institutioner
udsteder et kredit- eller debitkort med varemærket
”MasterCard” til deres kunder. Når kunderne anvender
kortet til betaling, sørger selskabet for at overføre beløbet mellem afsender og modtager. Selskabet modtager
et transaktionsgebyr, der er det primære grundlag for
dets indtjening.
Sberbank blev grundlagt i
1841 og er Ruslands største
bank med over 285.000 ansatte. Sammenlignet med
de europæiske selskaber figurerer Sberbank som den
tredjestørste. Sberbank har hovedkontor i Moskva og
tilbyder gennem sine knap 20.000 filialer traditionelle
bankservices som opsparing, udlån og investering.

Diageo plc er verdens største
producent af øl, vin og spiritus, og
selskabet har hovedkvarter i London. Diageo blev dannet
i 1997 ved en sammenslutning af Guinness plc og Grand
Metropolitan plc. Firmaet sælger blandt andet drikke
som Smirnoff, Baileys og Guinness. Det ejer også 34
procent af Moët Hennessy, der ejer mærker som Moët
& Chandon, Veuve Clicquot og Hennessy. Selskabet
sælger sine produkter i omtrent 180 lande og har
kontorer i 80 lande.

*Bemærk: Der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste. Aktierne skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer. Rækkefølgen er vilkårlig og
ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken Formueplejeforeningerne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte
aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører.
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SAP AG er det største europæiske softwarefirma og det fjerdestørste i verden
efter Microsoft, IBM og Oracle regnet
efter omsætning. Firmaet har hovedsæde i Walldorf,
Tyskland. SAP blev grundlagt i 1972 under navnet
Systemanalyse und Programmentwicklung (SAP) af fem
tidligere IBM-medarbejdere. Akronymet fik senere en
anden betydning, da navnet på virksomheden blev ændret til Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung og har siden 2005 haft det officielle
navn SAP AG. Produktområdet omfatter en bred vifte af
planlægnings- og økonomiprogrammer, herunder SAP
R/2 (mainframebaseret), SAP R/3, SAP Business One.
Selskabet er et statsejet
olieselskab, der blev stiftet i 2002 i Kasakhstan. Selskabet efterforsker, producerer og transporterer olie og gas fra både onshore og offshore felter. KazMunayGas opererer to raffinaderier i
Kasakhstan: Pavlodar og Atyrau.

DSV er et verdensomspændende
dansk transportfirma. DSV er blandt
de største transportudbydere i Europa. Transport af
varer foretages gennem divisionerne Road, Air og Sea.
DSV-koncernen har hovedsæde i Brøndby og er en global
udbyder af transport og logistikydelser. Koncernen er på
verdensplan etableret med egne lokaliteter i 75 lande.
Suppleret af partnere og agenter tilbydes ydelserne dog
i mere end 100 lande.

Selskabet er også kendt som AmEx og har
hovedkontor i New York City. Selskabet
tilbyder finansielle services og er bedst
kendt for diverse kreditkort og betalingsformidling. Selskabet blev oprettet i 1850, og flere
medier kategoriserer American Express-brandet som
blandt de mest værdifulde i verden.

Selskabet varetager ikke-farligt affald
i USA. Ud over at indsamle affald fra
virksomheder, kommuner og private
driver Republic Services også lossepladser samt centre
for genbrug. Selskabet er et resultat af flere fusioner op
gennem slutningen 1990’erne og er i dag et af de største
i USA inden for affaldshåndtering.
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Formueplejeforeningerne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeforeninger,
opgjort pr. 7. juli 2014.
Klassiske foreninger
Note

Optimum

foreninger

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

30%

55%

70%

85%

100%

50%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-10%

LimiTTellus

Fokus

VAREDEKLARATION
1)

Afkastmål, 5 år

1)

Risikoramme
Maksimalt forventet kurstab 3 år

> MSCI
World NDR

-

En lang
obligation*

-

Investeringsunivers

Danske obligationer
Globale aktier

Ukorrellerede
investerings
strategier

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

AKTIVER
Millioner kroner
Samlet portefølje

508

2.252

11.128

6.409

10.633

391

727

2.864

Obligationer (inkl. kontanter)

69%

65%

70%

73%

73%

Aktier

31%

34%

30%

27%

27%

-1%

1%

100%

100%

99%

-

Obligationer (inkl. kontanter)

69%

130%

209%

284%

344%

Aktier

31%

67%

89%

107%

127%

-1%

1%

449%

101%

99%

-

Egenkapital

506

1.128

3.726

1.642

2.256

387

727

634

Lånekapital

-

1.123

7.402

4.768

8.377

-

-

2.230

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Millioner kroner

Procent
Egenkapital (solvens)

100%

50%

33%

26%

21%

100%

100%

22%

Lånekapital

-

48%

65%

74%

78%

-

-

76%

Lån i forhold til formuen

-

1,0

1,9

2,9

3,7

-

-

3,4

DIVERSE
2)

Omkostninger
Resultathonorar, når over HWM

3)

Fast honorar, % af egenkapitalen
Emission og indløsning (%)

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0,55%

1,35%

1,75%

2,00%

2,25%

1,00%

0,80%

1,60%

+/- 0,35

+/- 0,40

+/- 0,60

+/- 0,90

+/- 1,00

+/- 0,90

+/- 0,45

+/- 0,60

1) Opgjort med 95 procent sandsynlighed.
2) Der betales et fast honorar beregnet ud fra egenkapitalen samt 10 procent resultathonorar, når der er overskud.
Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar (High Water Mark).
3) Dertil kommer øvrige omkostninger til bestyrelseshonorarer, depotbank, med mere.

* Afkastmålet er (3,5 x (50% NDEA CM MTG 2y + 50% NDEA CM MTG 3y)) - (2,5 x (CIBOR 3m + 0,3%))
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Vær ajour på formuepleje.dk
Investeringer i Formueplejeforeningerne er
langsigtede investeringer, hvor vi hele tiden har
fokus på at give vores investorer et attraktivt
afkast i forhold til den valgte risiko. Ønsker du at
følge dine investeringer tæt, er der rig mulighed
for at blive klogere via vores hjemmeside.
På formuepleje.dk kan du finde al den nødvendige og helt friske information om alle
de foreninger, du har investeret i hos os. Dagligt
bliver alle kurser og stamoplysninger opdateret
og nye nøgletal beregnet.
Abonnér på nyhedsbrev
På siden har du også adgang til nyhedsartikler
og informationer om Formuepleje og oversigt
over informationsmøder i den nære fremtid.
Tilmeld dig også vores nyhedsbrev på mail,
så du altid er på omgangshøjde med dine
investeringer.

På tværs
Informationerne er opdelt i to niveauer.
Det ene niveau giver mulighed for at orientere
dig på tværs af Formueplejes foreninger og
sammenligne afkast og risiko. Det overblik
får du ved at klikke på linket ”Afkast & Risiko”
i den orange boks øverst til højre på forsiden
af formuepleje.dk.
I dybden
Ønsker du derimod at gå i dybden med en
af foreningerne, kan du foroven klikke på
”Afdelinger”. Her får du adgang til detaljeret
information om alle Formueplejes
foreninger samt Absalon Invest.

Også på tryk
Du har også mulighed for at få udvalgt information om de foreninger, der interesserer dig,
tilsendt med posten. Kontakt i så fald vores
sekretariat, så printer og sender vi gerne al
den information, du ønsker.

Genvej til
information om
foreningerne
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Introduktion til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes
måde at investere og rådgive på. Vi kommer
omkring disse emner:
• Sådan investerer vi

Formuepleje investerer efter den klassiske porte
føljeteori, der anviser den investering, som giver det
bedste afkast i forhold til risikoen. Gennem mere end
26 år har vi udviklet og forfinet modellen, der blander
obligationer og aktier i én investering.

• Sådan rådgiver vi

Med udgangspunkt i en grundig formueanalyse
kommer vi omkring hele din økonomi og kan rådgive
dig individuelt ud fra din risikoappetit, livssituation
og skattemiljø.

• Sådan ser vi verden

Vi giver en aktuel markedsvurdering og udpeger de
områder, hvor vi vurderer, der aktuelt er størst værdi
at hente på markedet.

UDGIVER:

FOR MU E PL E J E
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

På en time kommer vi hele vejen rundt – og der er rig
mulighed for at stille spørgsmål over et let traktement.
TID OG STED

Møderne afholdes på vores kontorer i Aarhus
og Hellerup.
Tirsdag den 05. august kl. 16.00

Fredag den 15. august kl. 12.00
Tirsdag den 19. august kl. 16.00
Fredag den 29. august kl. 12.00
Tirsdag den 02. september kl. 16.00
Fredag den 12. september kl. 12.00
Tirsdag den 16. september kl. 16.00
Fredag den 26. september kl. 12.00
Tirsdag den 07. oktober kl. 16.00

Tilmelding kan ske ved henvendelse til
sekretær Dorte Jacobsen på tlf. 87 46 49 00
eller på formuepleje.dk.

Rådgivning og formidling:

Foreningerne
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, fax 87 46 49 01,
info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

Telefon 87 46 49 00, fax 87 46 49 01,
info@formuepleje.dk, formuepleje.dk
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